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ოქმი #15
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 29 ივნისი
 ქ. ოზურგეთი

11.00 – 12.00 საათი

                      თავმჯდომარეობდა: საკრებულოს თავმჯდომარე-დავით დარჩია.
 ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე, გ.ჩაგანავა, ბ.დოლიძე, გ.კილაძე, 
ლ.ბიგვავა, ლ.საჯაია, ე.გორდელაძე.
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი-ალ.სურგულაძე, მერის 
მოადგილე-ო.თოთიბაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.
სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს 
წევრებსა და დამსწრეთ, გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც  
დაამტკიცეს ერთხმად.

                                                                    
                                                                     დღის წესრიგი

1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის 
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

ამ საკითხის განხილვისას, კომისიის წევრმა ლ.საჯაიამ განაცხადა, რომ 
მოსაკრებლის ამოღების ქმედითი მექანიზმის შემუშავებაა აუცილებელი.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ -გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ კანონის თანახმად, ნარჩენების წარმომქმნელმა უნდა გადაიხადოს 



დასუფთავების მოსაკრებელი, მუნიციპალიტეტმა კი უნდა დაადგინოს 
მოსაკრებლის ოდენობა და შეიმუშაოს მისი ამოღების მექანიზმი.

სხდომაზე წარმოდგენილი იქნა მერიისა და საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიის მიერ მომზადებული დასუფთავების მოსაკრებლის 
ოდენობის განსაზღვრის ორი ვარიანტი, მიღწეული იქნა კონსესუსი და მიიღეს 
გადაწყვეტილება, მიმდინარე წლის ბოლომდე მოქმედებაში შევიდეს კომისიის 
მიერ წარმოდგენილი ტარიფები, ხოლო შემდგომში, არსებული მდგომარეობის 
შესწავლისა და ანალიზის შედეგად, განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები.

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ 
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგიჩაგანავა

3. ,,ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების 
პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების 
სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მოხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ოსიკო თოთიბაძე

ლავრენტი ბიგვავა
4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 
საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მოხსენებელი: დავითდარჩია
თანამომხსენებლები:ოსიკო თოთიბაძე

ლავრენტი ბიგვავა
ამ საკითხის განხილვისას კომისიის წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 

წარმოდგენილი პროექტი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და იგი შეიძლება 
წარდგენილ იქნას საკრებულოს სხდომაზე საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 
დაყენების მიზნით.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხებზე და

      
   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული ხუთივე საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ, შეტანილ იქნას საკრებულოს მომდევნო 
სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


