
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის I კვარტლის 
სამუშაო გეგმა

N უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული 
საქმიანობის მოკლე აღწერა

საქმიანობის განხორციელების
პერიოდი

საქმიანობის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი პირი

შენიშვნა

1 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი 
სხდომების მოწვევა

ყოველი თვის პირველი კვირის პირველი 
ოთხშაბათის

საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო, 
საკრებულოს აპარატი

2 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 
სხდომების მოწვევა

გრაფიკის შესაბამისად თვეში ორჯერ საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო, 
საკრებულოს აპარატი

3 მუდმივმოქმედი კომისიების მიერ კომისიის 
სხდომების  გამართვა

დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიათა თავმჯდომარეები

4 მუდმივმოქმედი კომისიების მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა საკრებულოს 
ბიუროს სხდომაზე

დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიათა თავმჯდომარეები

5 საკრებულოს ფრაქციების მიერ გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენა საკრებულოს ბიუროს 
სხდომაზე

დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად საკრებულოს ფრაქციის 
თავმჯდომარეები

6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი 
დარბაზის სხდომის მოწვევა

თვეში ერთხელ მაინც საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო

7 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტით 
მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო 
ასიგნებების შესრულების წლიური ანგარიშის 
სტანდარტული ფორმებისა და მათი წარდგენის 
ვადის დამტკიცების  თაობაზე

25 იანვარი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე
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8 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 
შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე 
დასახლების საერთო კრების დებულების 
მომზადება და დამტკიცება

29 იანვარი სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

9 მუნიციპალიტეტის ორგანოების, 
დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების მიერ საჯარო 
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის 
დადგენა - დამტკიცება

29 იანვარი სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

10 2015 წელს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტში 
განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების შესრულების მდგომარეობის შესწავლა 

29 იანვარი - 29 თებერვალი სივრცით- ტერიტორიული 
დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის კომისია

11  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
მუდმივ მოქმედი კომისიების  სამუშაო გეგმის 
დამტკიცება

29 იანვარი - 29 თებერვალი საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო

12 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცება

29 იანვარი - 29 თებერვალი საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო

13 საკრებულოს წევრის მიერ (მათ შორის საკრებულოს 
თანამდებობის პირების)  საკრებულოს 
თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის 
შესაბამისად 2015 წლის შესრულებული  სამუშაოს 
შესახებ ანგარიშის წარდგენა 

29 იანვარი - 29 თებერვალი საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო, 
საკრებულოს აპარატი

14 გარე რეკლამის განთავსების რეგულირების წესი ს 
დადგენა 

29 იანვარი - 29 თებერვალი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს აგრარულ 
საკითხთა, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის  
თავმჯდომარე                              

15 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა 
მუნიციპალიტეტის მოძრავი და უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

3 თებერვალი სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისია
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16 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
საფინანსო ორგანოდან 2015 წლის ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიშის მიღება-
გაანალიზება

10 თებერვალი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე

17 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის  
ანგარიშის მოსმენა

14 თებერვალი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე

18 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
სახელმწიფო შესყიდვების  გეგმის შესრულების 
წლიური ანგარიშის მოსმენა - შეფასება

24 თებერვალი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე

19 მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოებისა 
და ამ ორგანოების თანამდებობის პირების 
საქმიანობის კონტროლი, მათი ანგარიშების 
მოსმენა და შეფასება;

1 მარტი - 30 მარტამდე დარგობრივი მუდმივმოქმედი 
კომისიების შესაბამისად.

20 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასაგეგმი (2017 
წ.) საბიუჯეტო წლის  პრიორიტეტების 
შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხისა 
და  ვადების განსაზღვრის შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენა - გაანალიზება

9 მარტი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე

21 საკრებულოს „ღია კარის სხდომის “ მოწვევა 1 თებერვალი -30 მარტი საკრებულოს თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
საკრებულოს ბიურო, 
საკრებულოს აპარატი

22 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 
ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისათვის 
წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება

30 მარტი საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე

23 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით 
უზრუნველყოფის შესახებ, მიმდინარეობის შესახებ 
ინფორმაციის მიღება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის 
საკითების შემსწავლელი 
სამუშაო ჯგუფი
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