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ბრძანება №8 

                                      

   ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან 

დაკავშირებული  ხარჯების ანაზღაურების  შესახებ 

 
 
 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე  მუხლის მე-3 

პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტისა და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის  დამტკიცების 

შესახებ“ 2014 წლის 2 აგვისტოს N 1 დადგენილების 16 მუხლის მე- 4  პუნქტის   და ამავე საკრებულოს  N60 

განკარგულების თანახმად  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 
 

1.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  წევრებს  2015 წლის იანვრის თვეში  

მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები  აუნაზღაურდეს  (საკრებულოს, 

საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის სხდომებში, დროებით სამუშაო ჯგუფებში 

მუშაობაში მონაწილეობისათვის. ასევე, ამომრჩეველთან გასვლითი შეხვედრებისათვის და 

ადმინისტრაციული შენობაში მოქალაქეთა მიღებისთვის,)   დანართის შესაბამისად (დანართი 

თან ერთვის)  

        2. დაევალოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; 

 3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს   ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე 

ქ. ოზურგეთი ი. სიორიძის ქუჩა №14, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 

„საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“-ს VIII თავის 22-ე მუხლის მე-3 

ნაწილის შესაბამისად; 

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე:       დავით დარჩია  
 

 
 

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

საქართველო 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
 



 

 

 

დამტკიცებულია ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის  

2015წ. 2თებერვალი N8 -  ბრძანებით  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                 დავით დარჩია  

 

ozurgeTis municipalitetis sakrebulos wevris mier 2015 wlis იანვრის Tvis movaleobis 

xarjebis anazღaurebis odenoba  

# saxeli, gvari  Tanamdeboba თანხა 

1 murad CxaiZe sakrebulos wevri 500 

2 inga dumbaZe sakrebulos wevri 450 

3 Teimuraz burWulaZe sakrebulos wevri 500 

4 nugzar uruSaZe sakrebulos wevri 500 

5 lela nacvalaZe sakrebulos wevri 500 

6 paata manjgalaZe sakrebulos wevri 450 

7 nika doborjginiZe sakrebulos wevri 500 

8 resan gabaiZe sakrebulos wevri 500 

9 guram koCaliZe sakrebulos wevri 500 

10 biZina imnaiSvili sakrebulos wevri 450 

11 ilia mamalaZe sakrebulos wevri 500 

12 paata kiRuraZe sakrebulos wevri 500 

13 bondo Rlonti sakrebulos wevri 500 

14 rozeta skamkoCaiSvili sakrebulos wevri 500 

15 vaxtang niJaraZeN sakrebulos wevri 450 

16 biZina gobroniZe sakrebulos wevri 500 

17 nugzar kalandariSvili sakrebulos wevri 500 

18 levan kilaZe sakrebulos wevri 500 

19 genadi mesxiძე sakrebulos wevri 500 

20 vladimer CavleSvili sakrebulos wevri 500 

21 daviT sixaruliZe sakrebulos wevri 450 

22 irakli CxaiZe sakrebulos wevri 500 

23 xviCa wulaZe sakrebulos wevri 500 

24 daviT WakneliZe sakrebulos wevri 500 

25 lali siWinava sakrebulos wevri 500 

26 tite mgelaZe sakrebulos wevri 450 

27 daviT mJavanaZe sakrebulos wevri 500 

28 merab beriZe sakrebulos wevri 500 

29 დავით თენიეშვილი საკრებულოს წევრი 500 

 სულ: 14200 ლარი 


