
N 192 03/05/2018

ოქმი #10
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 1 მაისი
 ქ. ოზურგეთი

17.00 – 18.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

      
ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,   გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, დ.ჭაკნელიძე, 
გ.კილაძე, გ.ჩავლეშვილი, ლ.მგელაძე, ლ.ბიგვავა, 
ე.გორდელაძე.

მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე -ი.სირაძე 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

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

                                                                  დღის წესრიგი

1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის  №1  
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
3. ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობებისგან ვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული 
თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ კომისიის 

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა პროექტი და  შენიშვნებით დაუბრუნა მერიას, მაგრამ, 
რადგანაც, საკითხი დგება საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე მხარს უჭერს მის 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანას.

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
5.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ბიუროს წევრებმა მიზანშეწონილად ჩათვალეს ამ საკითხის კომისიებში 

განხილვის შემდეგ მიეღოთ გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის თაობაზე.

6.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 
აპრილის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :
1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 

წესრიგში გათვალისწინებული N5 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს  სხდომის 
დღის წესრიგში კომისიებში განხილვისა და შესაბამისი დოკუმენტების სრულად 
წარმოდგენის შემდეგ.

2.N1,2,3,4,6   საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში. 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


