
N 303 21/12/2016

ოქმი #26
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს  სხდომის

2016 წელი, 21 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

12.00 – 13.00 საათი
თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

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

ლ.  საჯაია, გ. ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე,  დ. ჭაკნელიძე,  ვლ. 
ვადაჭკორია, ე. გორდელაძე, ბ. ღლონტი, გ.კილაძე, თ. ბურჭულაძე. 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი  მოადგილე- 
ა.ყაზაიშვილი.  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო სხდომის 
დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი
1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.
 მომხს:დ.დარჩია

            თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
        საკითხის განხილვამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ მადლობა 
გადაუხადა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს დ.კვერღელიძეს, ბიუროს წევრებს, 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას და არსამთავრობო ორგანიზაციებს მუნიციპალიტეტის 
2017 წლის ბიუჯეტის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობისათვის.

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №43 
დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

   მომხს:დ.დარჩია
            თანამომ: გ.მამაკაიშვილი

3. ,,ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული    ნატანების   
(შეკვეთილი ) ადმინისტრაციულ  ერთეულში  მდებარე      არასასოფლო -სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის  ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში  
გადაცემის შესახებ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომხს: დ.ჭაკნელიძე



4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომხს.: ნ.თავდუმაძე
5. ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე. 

მომხს: დ.დარჩია
თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი
6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, 

შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, 
სადარბაზოებისა და  ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 ნოემბრის N37 დადგენილების 
ძალადაკარგულად  გამოცხადების შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი
ბიუროს წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 

საკითხები. საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოში პეტიციის წესით 
შემოსული წინადადებებებზე გაწეული მუშაობის თაობაზე ინფორმაცია გააკეთა 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ-
ე.გორდელაძემ.

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :
1.დღის წესრიგში წარმოდგენილი ექვსივე საკითხი სხდომაზე გამოთქმული 

შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილი იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის 
დღის წესრიგში.

2.მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წესით შემოსული 
წინადადებებებზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარეის-ე.გორდელაძის ინფორმაცია მიღებულ იქნეს ცნობად.  
         3.მუნიციპალიტეტის გამგეობამ(მ.ჭანუყვაძე)მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
პეტიციის წესით შემოსული წინადადებებებზე გაწეული მუშაობის თაობაზე 
წერილობითი ინფორმაცია მიაწოდოს წინადადებების ავტორებს

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


