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ოქმი #3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2016 წელი, 24თებერვალი
ქ. ოზურგეთი

11.00 – 13.00 საათი

          თავმჯდომარეობდა:ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოადგილე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ. საჯაია, გ. 
ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე, ე.გორდელაძე, გ. კილაძე, დ.ჭაკნელიძე, ვლ. 
ვადაჭკორია, ა. გოგოძე, ბ. ღლონტი.
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსი-გ. მამაკაიშვილი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი მუშაკები.

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

დღის წესრიგი
1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ე. გორდელაძე
2. „მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ  საჯარო  
ინფორმაციის პროაქტიულად  გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი  
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების  მიღების შესახებ.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ:ე.გორდელაძე
3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N43 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის   

დამტკიცების შესახებ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი



5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: დ.ჭაკნელიძე
6. ,,სოფელ ოზურგეთის საჯარო სკოლისათვის საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა 

დამენიას სახელის მინიჭების თაობაზე” თანხმობის მიცემის შესახებ.ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ე.გორდელაძე
7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების 
შესახებ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
8.გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ 

ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ.ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული  
წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე 5008 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სსიპ-
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
10.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 20 ნოემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგით გათვალისწინებულ  საკითხებზე და 

გადაწყვიტეს:
ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში გათვალისწინებული ცხრავე საკითხი 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების 
შემდეგ შეტანილ იქნას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში.

დიმიტრი კვერღელიძე



თავმჯდომარის მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


