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ქ. ოზურგეთი         4 თებერვალი, 2015 წელი 

 

 

განკარგულება N11 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი  

კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ 

 

 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამნეტის“ 50-ე მუხლის შესაბამისად, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :    

  მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის 

პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ“. დამტკიცდეს თანდართული 

დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის). 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).    

 

მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 
 

 

 

 

 

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

 თავმჯდომარე:       დავით დარჩია
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„დამტკიცებულია“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2015 წლის 4 თებერვლი N11  განკარგულებით 

საკრებულოს თავმჯდომარე:   დავით დარჩია 

 

 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2015 wlis samuSao gegma 

 

# uflebamosileba uflebamosilebasTan 
dakavSirebuli saqmianobis mokle 

aRwera 

saqmianobis 
ganxorcielebis 

periodi 

saqmianobis 
ganxorcielebaze 

pasuxismgebeli piri 

SeniSvn
a 

dawyeba    dasruleba 

1 municipalitetis sakrebulos, 
sakrebulos biuros, sakrebulos 

komisiebis, ფრაქციათა sxdomebis 

ორგანიზება, momzadeba da 
Catareba 

yoveli Tvis pirveli kviris 
pirvel oTxSabaTs mowveul iqneba 
sakrebulos morigi sxdoma 

რეგლამენტის 

შესაბამისად; 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos biuro, 
sakrebulos aparati 

 

2 aRmasrulebeli organoebisa da 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis 
kontroli, maTi angariSebis 
mosmena da Sefaseba; 

mudmivmoqmedi komisiebi 2015 wlis 
samuSao gegmebis Sesabamisad da 
saWiroebidan gamomdinare axdenen 
aRmasrulebeli organoebisa da 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis 
controls, angariSebis mixedviT 
saqmianobis Sefasebas; 

mudmivmoqmed 
komisiaTa 
2015 wlis 
samuSao 
gegmebis 
Sesabamisad 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos biuro 

 

3 municipalitetis sakrebulos 
biuros sxdomebis momzadeba da 
Catareba 

rogorc wesi sakrebulos biuros 
sxdoma imarTeba TveSi orjer 
mainc, sakrebulos Tavmjdomaris 
brZanebiT damtkicebuli grafikis 
Sesabamisad. biuros sxdomaze 
zustdeba sakrebulos morigi 
sxdomis dRis wesrigi 

TveSi orjer  biuros 
mier 
damtkiceb
uli 
grafikis 
Sesabamisa
d 

sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile,  
sakrebulos biuro, 
sakrebulos aparati 

 

4 municipalitetis biujetis 
proeqtis momzadeba, ganxilva da 
damtkiceba, damtkicebul 
biujetSi cvlilebis Setana, 
biujetis Sesrulebis angariSis 
mosmena da Sefaseba; 

biujetis Sesrulebis angariSis 
mosmena da Sefaseba;Pperioduli 
angariSebis mosmena biujetis 
Sesrulebis mimdinareobasa da 
sabiujeto Tanxebis gankargvaze; 
biujetidan dafinansebuli 

kvartalSi 
erTjer;  

 Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi 
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saqarTvelos kanonmdeblobis 
Sesabamisad sabiujeto saxsrebis 
gankargva, saxazino finansuri 
operaciebisa da sabanko 
tranzaqciebis warmoeba; 

programebisa da RonisZiebebis 
ganxorcielebis mimdinareobis 
kontroli; 

5 2014 wlis biujetis Sesrulebis 
wliuri angariSis miReba 
gaanalizeba;  

Sesabamisi komisiis daskvnis 
safuZvelze 2014wlis biujetis 
Sesrulebis angariSi  

11 Tebervali 4 marti Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare 

 

6 2016 sabiujeto wlis 
prioritetebis SedgenisaTvis 
warsadgeni informaciis nusxisa 
da vadebis gansazRvra; 

Sesabamisi komisiis mier 
warmodgenili nusxisa da vadebis 
gaxilva da damtkiceba 

11 marti 1 aprili Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

7 ozurgeTis municipalitetis 2016 
wlis biujetis prioritetebis 
dokumentisaTvis winadadebebisa 
da rekomendaciebis momzadeba; 

winadadebebsa da rekomendaciebs 
SeimuSavebs mudmivmoqmedi 
komisiebi da fraqciebi 

25 marti 1 aprili Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi 

 

8 2015 wlis biujetis I kvartlis 
Sesrulebis Sesaxeb angariSis 
Sefaseba; 

Sesabamisi komisiis daskvnis 
safuZvelze Sesrulebis angariSis 
Sefaseba 

8 aprili 6 maisi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi 

 

9 ozurgeTis municipalitetis 2014 
wlis biujetis Sesrulebis 
wliuri angariSis mosmena; 

 sakrebulo valdebulia 
araugvianes 1 maisisa miiRos 
gadawyvetileba wliuri angariSis 
damtkicebis an daumtkiceblobis 
Taobaze 

29 aprili 6 maisi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi 

 

10 2015 წლის ბიუჯეტის  მხარჯავი 

დაწესებულებების მიმდინარე 

ანგარიშების მოსმენა. 

angariSebis Sedegebis Sesaxeb 
informaciis mosmena sakrebulos 
sxdomaze 

13 maisi 3 ivnisi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

11 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი თანხების 

ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან 

თანადაფინანსების თაობაზე. 

 

proeqtis ganxilva-damtkiceba 27 maisi 3 ivnisi  Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  
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12 მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის 

ხარჯვის თაობაზე. 

informaciis mosmena sakrebulos 
sxdomaze 

10 ivnisi 1 ivlisi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

13 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

2015 წლის  სახელმწიფო  

შესყიდვების  6   თვის  გეგმის 

შესრულების  შესახებ.  

2015 წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  

6   თვის  გეგმის დამტკიცება 

24 ivnisi 1 ivlisi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare 

 

14 გამგეობის საფინანსო სამსახურის 

ანგარიშის მოსმენა მიმდინარე წლის 

ბიუჯეტის  6 თვის გეგმის 

შესრულების   თაობაზე. 

გამგეობის საფინანსო სამსახურის 

ანგარიშის შეფასება 

8 ivlisi 5 agvisto Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

15 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

დასაგეგმი(2016) საბიუჯეტო წლის    

ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა   

15 ივლისამდე საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო თვითმმართველ 

ორგანოებს აწვდის შესაბამის 

მაჩვენებლებს 

29 ivlisi 5 agvisto Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi  

 

16 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

2015 წლის  სახელმწიფო  

შესყიდვების   გეგმის შესრულების  

შესახებ. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2015 

წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების   

გეგმის დამტყკიცება 

12 agvisto 2 
seqtemberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

17 მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის მიზნით 

საბიუჯეტო გადასახდელების 

ხარჯვის მიმდინარეობის ანგარიში. 

ანგარიშის მოსმენა შეფასება 26 agvisto 2 
seqtemberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare, 
ganaTlebis, kulturis, 
sportis, axalgazrdul 
saqmeTa, janmrTelobisa 
da socialur sakiTxTa 
komisiis Tavmjdomare. 

 

18 მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

განათლების დაფინანსების 

მიმდინარეობის ანგარიში. 

ანგარიშის მოსმენა შეფასება 9 seqtemberi 7 
oqtomberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare, 
ganaTlebis, kulturis, 
sportis, axalgazrdul 
saqmeTa, janmrTelobisa 

 



 5 

da socialur sakiTxTa 
komisiis Tavmjdomare.  

19 გამგეობის საფინანსო სამსახურის 

ანგარიშის მოსმენა მიმდინარე წლის 

ბიუჯეტის  მესამე კვარტლის გეგმის 

შესრულება-ხარჯვის  საპროგნოზო 

მაჩვენებლების ანგარიში. 

გამგეობის საფინანსო სამსახურის 

ანგარიშის მოსმენა მიმდინარე წლის 

ბიუჯეტის  მესამე კვარტლის გეგმის 

შესრულება-ხარჯვის  საპროგნოზო 

მაჩვენებლების განხილვა -განსაზღვრა 

30 
seqtemberi 

7 
oqtomberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi 

 

20 ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოდან 

მომავალი საბიუჯეტო წლის(2016წ) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი 

ფინანსური დახმარებისა და 

გადასახადებიდან მისაღები 

შემოსავლების საპროგნოზო 

მაჩვენებლების მიღება; 

ყოველი წლის 5 ოქტომბრამდე 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებს აცნობებს მიზნობრივი 

ტრანსფერის საპროგნოზო 

მაჩვენებლებს. 

14 oqtomberi  4 noemberi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi  

 

21 ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  

2015 წლის  სახელმწიფო  

შესყიდვების  9 თვის გეგმის 

შესრულების  შესახებ.  

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015 

წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  9 

თვის გეგმის შესრულების  დამტკიცება 

28 
oqtomberi 

4 noemberi Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos safinanso- 
sabiujeto komisiis 
Tavmjdomare  

 

22 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის 2016 წლის პროექტის 

დამუშავება თანდართულ 

მასალებთან ერთად შენიშვნების 

არსებობის შემთხვევაში არა უგვიანეს 

25 ნოემბრისა ბიუჯეტი შენიშვნებით 

უბრუნდება აღმასრულებელ 

ორგანოს. 

არა უგვიანეს 15 ნოემბრისა გამგებელი 

წარუდგენს საკრებულოს  ბიუჯეტის 

პროექტს. 
 

11 noemberi 2 
dekemberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi  

 

23 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის 2016 წლის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის 2016 წლის პროექტის 

განხილვა და დასკვნის მომზადება.  

25 noemberi 25 
dekemberi 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi  

 

24 ადგილობრივი შესყიდვების 2016 

წლის  გეგმის  მაჩვენებლების 

ადგილობრივი შესყიდვების 2016 წლის  

გეგმის  მაჩვენებლების განხილვა 

9 dekemberi 25 

დეკემბერი 

Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
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განხილვა.  დამტკიცება. mudmivmoqmed komisiaTa 
Tavmjdomareebi  

25 municipalitetis sakuTrebaSi 
arsebuli qonebis marTva da 
gankargva; 
 
 

sakrebulos agrarul sakiTxTa, 
qonebis marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxebis komisiis 
2015w-is samuSao gegmis Sesabamisad 
ganxiluli proeqtebis damtkiceba; 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 
komisia 

 

 

 

 

 

26 Aadgilobrivi qonebis da 
municipalitetis dokumentebis 
da maTTan dakavSirebuli 
uflebebis aRricxvis wesebis 
dadgena;  

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

6 აპრილი 
 

6 მაისი sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 

 

27 municipalitetis teritoriaze 
investiciebis mozidvis, 
inovaciuri ganviTarebis 
mxardaWeris mizniT gasatarebel 
RonisZiebaTa da programebis 
damtkiceba;  

municipaluri investirebis 
mimarTulebebis da miznobrivi 
programebis saqmianobis 
gansaxorcieleblad saWiro 
saxsrebis gansazRvra; 
gadawyvetilebis miReba im 
programebSi monawileobis  
Sesaxeb, romelic Seexeba 
TviTmarTveli erTeulis 
ganviTarebas; 

2 თებერვალი 4 მარტი sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 

 

28 adgilobrivi mniSvnelobis 
bunebrivi resursebis, maT 
Soris, tyisa da wylis 
resursebis municipalitetis 
sakuTrebaSi arsebuli miwis 
resursebis marTva; 

municipalitetis sakuTrebaSi 
arsebuli arasasoflo-sameurneo 
miwis nakveTis normatiuli fasis, 
municipalitetis qinebis sawyisi 
saprivatizacio safasurisa da 
qiris sawyisi safasuris dadgena 

27 თებერვალი 4 მარტი sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 

 



 7 

29 miwaTsargeblobis 
dagegvma;municipalitetis 
teritoriis zonebad dayofa; 
maTi sazRvrebis dadgena da 
Secvla; 

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

6 ივლისი 5 აგვისტო sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 

 

30 Mmunicipalitetis sakuTrebaSi 
arsebuli miwiT sargeblobis, 
miwis ijaris, miwis 
gadasaxadebis odenobis, misi 
gaangariSebisa da gadaxdis 
wesebis damtkiceba; 

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

5 სექტემბერი 7 

ოქტომბერი 

sakrebulos 

Tavmjdomare,საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 

 

31 municipalitetis qonebis 
saprivatizacio obieqtebis 
nusxisa da privatizaciis gegmis 
damtkiceba; 

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sakrebulos agrarul 
sakiTxTa, qonebis 
marTvisa da bunebrivi 
resursebis sakiTxTTa 
komisiis Tavmjdomare 
 

 

 

 

 

 

 

32 Ggeografiuli obieqtebis 
saxeldeba;dasaxlebaSi arsebuli 
Senoba-nagebobebis numeraciis 
wesis dagena; 

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

21 ivlisi  5 agvisto  sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

33 ozurgeTis municipalitetis 
social-ekonomikuri strategiis 
samoqmedo gegmis, prioritetebis 
dokumentisa da Sesabamisi 
municipaluri programebis 
damtkiceba; 

saSualo da grZelvadian 
periodze gaTvlili strategiuli 
ganviTarebis warmodgenili 
proeqtis damtkiceba komisiaTa 
daskvnis gaTvaliswinebiT 

24 
Tebervali 

1 aprili sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
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komisiis Tavmjdomare 

34 Mmunicipalitetis 
informatizaciis koncefciis 
gansazRvra da programebis 
damtkiceba; 

warmodgenili koncefciisa da 
programebis damtkiceba 

17 
Tebervali 

1 aprili sakrebulos 
Tavmjdomare, 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

35 Mmunicipalitetis teritoriis 
kiTilmowyobisa da gamwvanebis 
municipalur programaTa 
damtkiceba  

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba; 

28 aprili 6 maisi sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

36 sasaflaoebis movla-patronobis 
wesebis gansazRvra 

sasaflaoebis movla-patronobis 
wesebis dadgena 

29 ianvari 4 marti sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

37 municipalitetis teritoriis 
keTilmowyoba da Sesabamisi 
sainJinro infrastruqturis 
ganviTareba; municipalitetis 
teritoriaze quCebis, parkebis, 
skverebisa da sxva sajaro 
adgilebis dasufTaveba, 
teritoriis gamwvaneba, gare 
ganaTebis uzrunvelyofa. 

keTilmowyobis da Sesabamisi 
sainJinro infrastruqturis 
ganviTarebis dasufTavebis, 
teritoriis gamwvanebis, gare 
ganaTebis uzrunvelyofis, mizniT 
municipaluri programebis 
damtkiceba. 

17 marti 6 maisi sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

38 gare reklamis ganTavsebis 
maregulirebeli normebis 
dadgena 

Sesabasamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnis safuZvelze 
proeqtis damtkiceba sakrebulos 
sxdomaze; 

24 marti 1 aprili sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

39 gare vaWrobis, gamofenebis, municipalitetSi gare vaWrobis, 19 maisi 1 ivlisi sakrebulos  
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bazrebisa da bazrobebis 
regulirebis wesebis damtkiceba 

bazrobebis regulirebis mizniT, 
Sesabamisi komisiis mier 
momzadebuli daskvnebis 
safuZvelze proeqtis damtkiceba; 

Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare  

40 ozurgeTis municipalitetis 
sivrciT-teritoriuli dagegva 
da Sesabamis sferoSi normebisa 
da wesebis gansazRvra; 
qalaqmSeneblobiTi 
dokumantaciis, maT Soris 
miwaTsargeblobis generaluri 
gegmis, dasaxlebaTa 
teritoriebis gamoyenebisa da 
ganaSenianebis regulirebis 
wesebis damtkiceba 

sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis komisiis mier 
warmodgenili proeqtis 
damtkiceba. 

21 aprili 3 ივნისი sakrebulos 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

41 TviTmmarTveli erTeulis 
sivrciT-teritoriuli dagegmva 
da TviTmmarTveli erTeulis 
sivrciT-teritoriuli dagegmvis 
normebisa da wesebis dadgena; 
sivrciT-teritoriuli dagegvmis 
normebisa da wesebis dadgena; 

sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis komisiis mier 
warmodgenili daskvnis 
safuZvelze proeqtis damtkiceba. 

19 maisi 3 ivnisi sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

42 adgilobrivi mniSvnelobis 
saavtomobilo gzebis marTva da 
adgilobrivi mniSvnelobis 
saavtomobilo gzebze sagzao 
moZraobis organizeba; 
avtosatransporto saSualebebis 
parkirebis adgilebiT 
uzrunvelyofa da dgomis 
/gaCerebis wesebis dadgena  

avtosatransporto saSualebebis 
parkirebis adgilebiT 
uzrunvelyofa da dgomis 
gaCerebis wesebis damtkiceba.  

27 maisi 1 ivlisi sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

43 Mmunicipalitetis 
administraciuli sazRvrebSi 
regularuli samgzavro 
gadayvanis nebarTvis gacema;  

sakiTxis sakrebulos sxdomaze 
ganxilva. 

16 ivnisi 1 ivlisi sakrebulos biuro; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis  
komisiis Tavmjdomare 
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44 adgilobrivi qonebis da 
municipalitetis dokumentebis 
da maTTan dakavSirebuli 
uflebebis aRricxvis wesebis 
dadgena; 

sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis komisiis mier 
warmodgenili daskvnis 
safuZvelze proeqtis damtkiceba 

15 seqtemberi 7 
oqtomberi 

sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
sivrciT-teritoriuli 
dagegmarebisa da 
infrastruqturis 
komisiis Tavmjdomare 

 

45 Tanamdebobrivi instruqciebis 
(samuSaoTa aRwerilobis) 
tipobrivi formis gansazRvra; 

Tanamdebobrivi instruqciebis 
(samuSaoTa aRwerilobis)tipobrivi 
formis damtkiceba 

I kvartali  sakrebulos 
Tavmjdomare 
samandato, saproceduro, 
iurdiul sakiTxTa da 
eTikis komisiis 
Tavmjdomare; 

 

46 sakrebulos wevris 
uflebammosilebis, vadamde 
Sewyvetis, Tanamdebobrivi da 
samewarmeo saqmianobis 
SeuTavseblobis, fraqciis 
registraciis, gauqmebiis, 
Semadgenlobidan wevris 
gasvlis, garicxvis, fraqciis 
xelmZRvaneli pirebis arCevevis, 
gadayenebis da sxva 
kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli sakiTxebis 
Sesaxeb proeqtebis damtkiceba; 

samandato, saproceduro, iurdiul 
sakiTxTa da eTikis komisiis mier 
2015w-is samuSao gegmis Sesabamisad 
ganxiluli proeqtebis damtkiceba; 
 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
samandato, saproceduro, 
iurdiul sakiTxTa da 
eTikis komisiis 
Tavmjdomare; 

 

47 sakrebulos reglamentis, misi 
komisiebis, aparatis,gamgeobisa 
da misi struqturuli 
erTeulebis, agreTve 
municipalitetis mier 
dafuZnebuli iurdiuli pirebis 
debulebaTa srulyofis mizniT, 
komisiis mier warmodgenili 
rekomendaciebis, winadadebis 
ganxilva Sesabamisi normatiuli 
aqtis miRebis mizniT 

samandato, saproceduro, iurdiul 
sakiTxTa da eTikis komisia 
warmoadgens Sesabamis daskvnebs 
proeqtis Sesaxeb.  

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
samandato, saproceduro, 
iurdiul sakiTxTa da 
eTikis komisiis 

 

48  municipalitetis gamgeobis სakrebulos mudmivmoqmedi   saangariSo  sakrebulos  
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Tanamdebobis pirebis, 
municipalitetis mier 
dafuZnebuli organizaciebis 
xelmZRvanelTa angariSebis 
mosmena-Sefaseba; 
 

komisiebi Seiswavlian, analizeben 
da amzadeben daskvnebs,  
sakrebulos sxdomebze 
warmodgenili angariSebis 
mixedviT moxdeba  gaweuli 
saqmianobis Sefaseba 

wlis 
ganmavlobaS
i 

Tavmjdomaris moadgile; 
mudmivmoqmedi komisiebis 
Tavmjdomareebi 
 

49 ganaTlebis, kulturis, sportis, 
axalgazrdul saqmeTa, 
janmrTelobisa da socialur 
sakiTxTa komisiis 
uflebamosilebas mikuTvnebul 
sakiTxebze normatiuli aqtebis 
miReba 

ganaTlebis, kulturis, sportis, 
axalgazrdul saqmeTa, 
janmrTelobisa da socialur 
sakiTxTa komisiis 2015w-is samuSao 
gegmis Sesabamisad ganxiluli 
proeqtebis damtkiceba 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
ganaTlebis, kulturis, 
sportis, axalgazrdul 
saqmeTa, janmrTelobisa 
da socialur sakiTxTa 
komisiis Tavmjdomare; 

 

50 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015  

წლის ბიუჯეტიდან  სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების  

წესის დამტკიცება; 

 

საკრებულოს სხდომაზე  სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების  წესის 

დამტკიცება შესაბამისი კომისიის 

დასკვნის საფუძველზე; 

 

  იანვარი 8 იანვარი 

 

sakrebulos 
Tavmjdomare, 
Tavmjdomaris moadgile; 
ganaTlebis, kulturis, 
sportis, axalgazrdul 
saqmeTa, janmrTelobisa 
da socialur sakiTxTa 
komisiis Tavmjdomare 

 

51 municipalitetis sakrebulos-
Tan arsebuli sazogadoebrivi 
darbazis sxdomebis organize- 
ba 

municipalitetis sakrebulosTan 
sazogadoebrivi darbazis 
sxdomebze ganixileba sakrebulos 
sxdomis dRis wesrigiT 
gaTvaliswinebuli da darbazis 
mier  inicirebuli  sakiTxebi 

sazogadoebr
ivi darbazis 
debulebis 
Sesabamisad 

 sakrebulos aparati  
 
 
 
 

 

52 municipalitetis sakrebulos 
komisiebis sxdomebis momzade- 
ba da Catareba 

sakrebulos Tavmjdomaris mier 
damtkicebuli grafikis 
Sesabamisad sakrebulos 
komisiebis sxdomebis Catareba 

TveSi orjer mainc,komisis samuშao 
gegmis Sesabamisad (sakrebuloSi 
moqmedebs 5 mudmivmoqmedi komisia) 

 

TveSi orjer  sakrebulos Sesabamisi 
komisiis Tavmjdomareebi 

 

 

 

 

 

 

53 municipalitetis sakrebulos 
fraqciaTa sxdomebis Catareba 

fraqciebis wesdebaTa Sesabamisad 
(sakrebuloSi moqmedebs 6 

periodulad  sakrebulos fraqciaTa 
Tavmjdomareebi 
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fraqcia) 

53 sakrebulos sxdomaze fraqciaTa 
moxsenebebis wardgena 

sakrebulos biuros mier 
damtkicebuli grafikis 
Sesabamisad, sakrebulos sxdomaze 
fraqciis Tavmjdomareebi 
warmoadgenen moxsenebebs 

II-IV 
kvartali 

 sakrebulos 

თავმჯდომარე; 

თვმჯდომარის მოადგილე;  
fraqciaTa 
Tavmjdomareebi 
sakrebulos aparati 

 

54 ბიუროს სხდომაზე ფრაქციათა 

ანგარიშის მოსმენა 

ბიუროს გადაწყვეტილებით  4 თვეში 

ერთხელ ბიუროს სხდომაზე ფრაქციები 

წარმოადგენენ გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშს  

ივნისი, 

სექტემბერი, 

დეკემბერი 

 sakrebulos 

თავმჯდომარე; 

თვმჯდომარის მოადგილე;  
fraqciaTa 
Tavmjdomareebi 
sakrebulos aparati 

 

55 municipalitetis sakrebuloSi 
moqalaqeTa miRebis organizeba 
da Catareba 

municipalitetis sakrebuloSi 
warmoebs yoveldRiurad, garda 
oTxSabaTisa 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
sakrebulos 
Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos komisiaTa 
Tavmjdomareebi 

 

 

56 Semosuli gancxadebebis, 
saCivrebis, winadadebebis, 
werilebisa  da 
korespodenciebis registracia, 
Sesabamis sferoze da 
Tanamdebobis pirze 
gadamisamarTeba da Sesrulebis 
kontrolze ayvana 

Semosuli gancxadebebisa da 
korespodenciebis sistematizacias 
axdens sakrebulos aparati 
sakrebulos Tavmjdomarisa da 
aparatis ufrosis miTiTebis 
Sesabamisad 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos aparati  

57 sajaro informaciis momzadeba 

da gacema; პროაქტიული 

გამოქვეყნება ვებ-გვერდის 

საშუალებით; 

sajaro infromacias moTxovnis 
mixedviT, kanonis Sesabamisad, 
amzadebs da agzavnis sajaro 
infrmaciis gacemaze 
pasuxismgebeli piri 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos aparati  

58 sakrebulos sxdomebze misaRebi 
dadgenilebebisa da 
gankargulebebis proeqtebis 

მომზადება; sajaro ganxilvebiს 

ორგანიზება; 

sakrebulos sxdomebze misaRebi 
dadgenilebebisa da 
gankargulebebis proeqtebi, 
rogorc wesi, sajarod ganixileba 
da zustdeba sakrebulos biuros 
sxdomamde (winaswar dadgenil 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
sakrebulos biuro 

საკრებულოს აპარატი; 
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dros) 

59 municipalitetis sakrebulos da 

sakrebulos biuros, საკრებულოს 

კომისიების, ფრაქციების sxdomebis 
oqmebis gaformeba, proeqtebis, 
normatiuli aqtebis 
(dadgenilebebis, 
gankargulebebis) samarTlebrivi 
eqspertiza, redaqtireba da 
Sesruleba 

sakrebulos samarTlebrivi 
aqtebis kanonmdeblobasTan 
SesabamisobaSi moyvana 

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 sakrebulos 
Tavmjdomare, 
sakrebulos samandato, 
saproceduro, iurdiul 
sakiTxTa da eTikis 
komisia 
 sakrebulos aparati 

 

60 municipalitetis sakrebulos 
mudmivmoqmedi komisiebis, 
samuSao jgufebis, sakrebulos 

წევრების, ამომრჩეველთა მიღება-

შეხვედრის ორგანიზაციულ-

ტექნიკური და საოქმო მომსახურება; 

sakrebulos biuros mier 
SemuSavebuli grafikis 
Sesabamisad sakrebulos sxdomebze 
Tanamdebobis pirTa angariSebis 
mosmena da Sefaseba 

დამტკიცებუ

ლი გრაფიკის 

შესაბამისად; 

 sakrebulos 
Tavmjdomare; 

საკრებულოს აპარატი; 

 
 
 
 
 
 

61 Aაdgilobrivi TviTmarTvelobis 
moxeleTa sakonkurso-

saadestacio komisiisთვის საჭირო  

დოკუმენტაციის   მიწოდება;  

 

adgilobrivi TviTmarTvelobis 
moxeleTa sakonkurso-saadestacio 
komisiis Tavmjdomaris daniSvna da 

komisiisათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მომზადება 

sakonkurso-
saatestacio 
komisiis 

 sakrebulos samandato, 
saproceduro, iurdiul 
sakiTxTa da eTikis 

komisia; საკრებულოს 

აპარატი; 

 

62 municipalitetis teritoriaze 
kulturuli, sportuli, 

ახალგაზრდული დაგეგმილი  

RonisZiebebis დამტკიცება; 

ganaTlebis, kulturis, sportis, 
axalgazrdul saqmeTa, 
janmrTelobisa da socialur 

sakiTxTa komisiis 2015 წლის 

დამტკიცებული სამუშაო გეგმის 

შესაბამისად წარმოდგენილი 

დასკვნების საფუძველზე 

გადაწყვეტილების მიღება; 

დამტკიცებუ

ლი გრაფიკის 

შესაბამისად; 

 municipalitetis 
sakrebulo 

 

63 sakrebulos sxdomisaTvis  

sakiTxebis momzadeba,sakiTxis 
inicireba, dadgenilebis, 
gankargulebis proeqtis 
momzadeba 

sakiTxis inicirebis uflebis 
mqone subieqti kanonis Sesabamisad 

sakiTხs warudgens sakrebulos 
biuros sakrebulos dRis 
wesrigSi Sesatanad  

saangariSo 
wlis 
ganmavlobaS
i 

 municipalitetis 
sakrebulos 
Tavmjdomare, 
sakrebulos komisiebi, 
fraqciebi, 
registrirebul 
amomrCevelTa 1% 
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საკრებულოს აპარატი 

64 საკრებულოს მიერ გაწეული 

ანგარიშის წარდგენა-შეფასება;  

საკრებულოს რეგლამენტისა და 

მოსახლეობის ინტერესების 

შესაბამისად ანგარიშების მომზადება, 

შეფასება საკრებულოს სხდომაზე 

1 დეკემბერი 2016 წლის 

31 იანვარი 

საკრებულოს თავმჯდომარე; 
Tavmjdomaris moadgile, 
sakrebulos 
mudmivmoqmed komisiaTa 

Tavmjdomareebi; 

საკრებულოს აპარატი 

 

 
 
 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თავმჯდომარე:       დავით დარჩია 

 


