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ოქმი #16
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 13 ივლისი
 ქ. ოზურგეთი

11.00 – 12.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
      საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, გ.ჩაგანავა, გ.კილაძე, ლ.ბიგვავა, 
ლ.საჯაია, ე.გორდელაძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
შ.გოგიბერიძე, დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

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

                                                                  დღის წესრიგი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

 მომხს:დ.დარჩია 
თანამომხს:ალ.სურგულაძე,გ.კილაძე

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხზე, 
აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაგეგმილია ქონების 
პრივატიზაციით შემოსავლების მობილიზება, აქედან გამომდინარე 
მუნიციპალიტეტის მერიამ რამდენადმე დააგვიანა საპრივატიზაციო ქონების 
ნუსხის, ასევე, მის პრივატიზებასთან დაკავშირებული აუქციონის ჩატარების 
წესის, ოქმის ფორმის და სხვა აუცილებელი, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების 
დასამტკიცებლად წარმოდგენა. 



ბიუროს წევრებმა მიზანშეწონილად მიიჩნიეს განკარგულების პროექტის 
საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიებსა და ფრაქციებში ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში მერიის წარმომადგენლებთან და მაჟორიტარ საკრებულოს 
წევრებთან ერთად განხილვა და, ამასთან, ქონების პრივატიზაციის თაობაზე   
მოსახლეობის აუცილებლად ინფორმირება.

ბიუროს წევრმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ -
გ.ღურჯუმელიძემ სხდომაზე გააკეთა განცხადება, რომ მიუხედავად არაერთგზის 
ოფიციალური მიმართვისა მუნიციპალიტეტის მერიას არ წარმოუდგენია 
საკრებულოს მიერ მიღებულ ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების 
შეტანის თაობაზე პროექტები, რომელსაც საქართველოს მთავრობის 
სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანო ითხოვს და რომელზე რეაგირების 
ვადად განსაზღვრულია ორი კვირა, ეს ერთი და, მეორეც, ჯერაც არაა 
წარმოდგენილი ერთი თვის წინ გაგზავნილი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციაზე-
მუნიციპალიტეტის მერიაში საშტატო ნუსხით, ხელშეკრულებებით და მერიის 
მიერ შექმნილ ა(ა).ი.პ-ებსა და შ.პ.ს-ებში დასაქმებული პირებისა და მათი 
თანამდებობრივი სარგოების შესახებ. მანვე აღნიშნა, რომ მერიისა და მისი 
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს კანონმდებლობა ავალდებულებს 
აუცილებლად გაითვალისწინონ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არა მხოლოდ 
თანამდებობის პირების, არამედ მისი ყოველი წევრის კანონშესაბამისი  მოთხოვნა. 

   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :
1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი წინასწარ იქნას განხილული საკრებულოს 
შესაბამის მუდმივმომქმედ კომისიებსა და ფრაქციებში კანონმდებლობის 
მოთხოვნების სრულად დაცვით. 

2.მუნიციპალიტეტის მერიამ(კ.შარაშენიძე), ერთი კვირის ვადაში, 
უზრუნველოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში:1. მთავრობის სამართლებრივი 
ზედამხედველობის ორგანოს შენიშვნებზე ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტებში 
ცვლილებების შეტანის პროექტების; 

2. მერიაში როგორც საშტატო ნუსხითა და ხელშეკრულებებით, ასევე მის 
მიერვე დაარსებულ ორგანიზაციებში დასაქმებული პირებისა და მათი 
თანამდებობრივი სარგოების შესახებ-საჯარო ინფორმაციის-წარმოდგენა.

 
 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


