
ოქმი #5 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

         2015 წელი, 18 თებერვალი 

ქ. ოზურგეთი 

      16.00 – 18.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ. საჯაია, გ. კილაძე, 

ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, მ. გოგოტიშვილი, შ. 

დოლიძე, ზ. გობრონიძე, ტ. აროშიძე.  

 მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი. 

 საკრებულოს წევრები, მუნიციპალიტეტის გემგეობისა და საკრებულოს 

აპარატის  პასუხისმგებელი მუშაკები.  

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო დღის 

წესრიგი, რომლის დამტკიცებამდე მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ  - ა. 

ყაზაიშვილმა ითხოვა სხდომის დღის წესრიგში დამატებით შეეტანათ საკითხი: „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის 

გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“, ამ ცვლილებით 

ბიუროს წევრებმა დაამტკიცეს დღის წესრიგი. 

   

დღის წესრიგი 

 

1. „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 

 

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ჩავლეშვილი 

 

3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ სამსახურში 

ადმინისტრაციულ და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის 

დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

  ე. გორდელაძე 



 

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

 

5. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  ცვლილების და 

დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

 

6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

 

7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

                ვ. ნიჟარაძე 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 

 

10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს აპარატის მიერ 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში 

წარმოდგენილ საკითხებზე და 



 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 დღის წესრიგში წარმოდგენილი ათივე საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 

შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში. 

 მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის განხილვისას 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ტ. აროშიძემ გამოთქვა აზრი, რომ ინერტული 

მასალების განაწილება და ადგილობრივი გზების შეკეთება მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში განხორცილედეს შემუშავებული გეგმისა და გრაფიკის 

შესაბამისად. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გ. 

ჩავლეშვილმა ითხოვა მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან საკრებულოზე განსახილველი 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები შემოვიდეს ბიუროსა და 

საკრებულოს სხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე, რათა კომისიებში მოხდეს მათი დროულად 

განხილვა და დასკვნების მომზადება. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


