
ოქმი #6 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის 

 

         2015 წელი, 2 მარტი 

ქ. ოზურგეთი 

      13.00 – 14.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. კვერღელიძე, ლ. 

საჯაია, გ. კილაძე, ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, მ. 

გოგოტიშვილი, შ. დოლიძე, ა. გოგოძე, ტ. აროშიძე.  

 საკრებულოს წევრები, მუნიციპალიტეტის გემგეობისა და საკრებულოს 

აპარატის  პასუხისმგებელი მუშაკები.  

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო დღის 

წესრიგი, განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ითხოვა 4 საკითხის დამატება, 

კერძოდ: 1)„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 2) „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  

წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  

განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების  შეტანის თაობაზე, 3) „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა 

და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 თებერვლის N11 დადგენილებაში 

ცლილების შეტანის შესახებ, 4) „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.  

ამ ცვლილებით ბიუროს წევრებმა დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი. 

 

    დღის წესრიგი 

 

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 



3 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გემგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო 

ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 

შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

 

5 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 

თებერვლის N27 განკარგულებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ვ. ნიჟარაძე 

 

6 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის N360 და N223 მომართვებში 

წარმოდგენილ მოქალაქეებზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

ქონების გასხვისების მიზნით“ მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ვ. ნიჟარაძე 

 

7 „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.“ 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

 

8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის 

თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დ. დარჩიას ანგარიშის შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

 

9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

10. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  ცვლილების და 

დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

 

11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით 

პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 

თებერვლის N11 დადგენილებაში ცლილების შეტანის შესახებ. 

 



12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

 

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხებზე და 

 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული NN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 საკითხები 

ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით წარდგენილ იქნას 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განსახილველად. 

 

 2. N4 საკითხი „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების  

ანგარიშის შესახებ“ ამოღებულ იქნეს დღის წესრიგიდან და განხილულ იქნეს 2015 წლის 9 

მარტის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ-ებისა და შ.პ.ს-ების ანგარიშების მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზისა და ბიუროს ერთობლივ სხდომაზე 

მოსმენის შემდეგ. 

 

 3.  N1 საკითხზე - გათვალისწინებულ იქნას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის 2015 წლის 2 მარტის სხდომის გადაწყვეტილება და 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის 

კოეფიციენტი K- გაიზარდოს 80-მდე, შესაბამისად ნორმატიული ფასი 5 ლარიდან 10 

ლარამდე. 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


