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ოქმი #5
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს  სხდომის

2015 წელი, 6 მარტი
 ქ. ოზურგეთი

11.00 – 12.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
   საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ე. გორდელაძე,  ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, 
გ.ჩაგანავა, ტ.აროშიძე, დ.ჭაკნელიძე, ბ.დოლიძე, ლ.მგელაძე,  
გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

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

                
                                                                      დღის წესრიგი

1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლელა საჯაია

3.,,ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს N37 



დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა

4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გ.კილაძე
ამ საკითხის განხილვისას გაკეთდა შენიშვნა, რომ დანართის მე-5-ე პუნქტში მოყვანილი 

საკანონმდებლო აქტების დასახელება შესაცვლელია.
ბიუროს წევრ ლ.ბიგვავას აზრით წარმოდგენილი პროექტი მიღებულ უნდა იქნას, 

მაგრამ შემდგომში, დადგენილი ნორმატიული ფასების  არსებულ რეალობასთან 
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, უნდა გადაიხედოს.

ბიუროს წევრ ლ.მგელაძის აზრით მუნიციპალიტეტი უნდა განკარგავდეს მის 
ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებს.
5.ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის მიერ 2017წელს განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:დავით გორდელაძე

ამ საკითხზე მსჯელობისას ბიუროს წევრმა შ.გოგიბერიძემ დააყენა კურორტ 
ურეკში ადმინისტრაციული  და საექიმო ამბულატორიის შენობების აგების საკითხი.
6.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, 
პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის 
ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლ.ბიგვავა

7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის და 
კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლაშა თავაძე

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა დაშესწავლის 
მიზნით საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ. 

9.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების  მიზნით 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ე.გორდელაძე

ამსაკითხის განხილვისას ბიუროს წევრებმა მოითხოვეს სამუშაო ჯგუფის 
შემადგენლობაში საკრებულოს წევრ-ვასილ ჩიგოგიძის შეყვანა.



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

გათვალისწინებული ყველა  საკითხი, ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


