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ოქმი№ 33
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის
2015 წელი, 23 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი
11.00-13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  თავმჯდომარე

 ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. 
კვერღელიძე, გ. კილაძე,  გ. ჩავლეშვილი ე. გორდელაძე, ტ. აროშიძე,  
ვლ. ვადაჭკორია, ბ. ღლონტი, ლ. საჯაია, თ. ბურჭულაძე,ა. გოგოძე, 
დ. ჭაკნელიძე, თ.ბურჭულაძე.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი-მ.ჭანუყვაძე, გამგებლის პირველი 
მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი,მოადგილე - ბ. გობრონიძე.
საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები:ლ. ხინთიბიძე და ი. პაპავა.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი



3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 7 ოქტომბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ე.გორდელაძე

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016-2019 წლების ბიუჯეტის 
პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ 
წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ჩავლეშვილი
5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2016 წელში რეგიონალური 

განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ.
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ტ.აროშიძე
6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

არსებული წყალსადენების მომსახურების მიზნით შ.პ. ს-ს შექმნის თაობაზე.
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა.ყაზაიშვილი

             ბიუროს წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები. საზოგადოებრივი 
დარბაზის წევრმა ლ.ხინთიბიძემ მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის გამგეობას 
ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის და განაცხადა, რომ კვლავაც უნდა გააგრძელონ 
ურთიერთთანამშრომლობა ბინათმფლობელთა ამხანაგობების დაფინანსების წესის 
შემუშავების მიზნით.

გადაწყვიტეს:

             ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში 
წარმოდგენილი ექვსივე საკითხი, სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ, შეტანილ იქნეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო




