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ოქმი #6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 22 მარტი
 ქ. ოზურგეთი

16.00 – 17.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე,   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.,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017წლის 
ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გია მამაკაიშვილი

          გიორგი ჩაგანავა
ბიუროს წევრებმა ცვლილებები შეიტანეს   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებში ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური 
ანგარიშების  წინასწარი განხილვის გრაფიკში და დაამტკიცეს.
2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში 



მყოფი ოჯახების პროგრამიდან დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ -

გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ არის კი საერთოდ ამ წესის მიღება მიზანშეწონილი, 
როცა დამტკიცებულ ბიუჯეტში განსაზღვრულია როგორ უნდა დაიხარჯოს სოციალური 
პაკეტის თითოეული პროგრამით გათვალისწინებული თანხები? ბიუროს წევრებმა 
იმსჯელეს და მიზანშეწონილად მიიჩნიეს- მუნიციპალიტეტის მერიამ უმჯობესია 
წარმოადგინოს ბიუჯეტის სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული პროგრამებით 
განსაზღვრული თანხების განკარგვის საერთო წესი და იგი განხილულ იქნას 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგ  სხდომაზე ( 2018 წლის 2-აპრილი, 15.00 
საათი).
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია

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

წესრიგში გათვალისწინებული N3 საკითხი შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში. 

2.N 2-საკითხზე-მუნიციპალიტეტის მერიამ  წარმოადგინოს ბიუჯეტის სოციალურ 
პაკეტში გათვალისწინებული პროგრამებით განსაზღვრული თანხების განკარგვის 
საერთო წესი და იგი განხილულ იქნას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგ  
სხდომაზე. ( 2018 წლის 2-აპრილი, 15.00 საათი).

3.N 1-საკითხზე-დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმომქმედ 
კომისიებსა და ფრაქციებში ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების  
წინასწარი განხილვის გრაფიკი და იგი გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერიას.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


