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 ოქმი #17
        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

            ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 2 ივლისი
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 13.00 საათი

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

გ.ღურჯუმელიძე,   ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  ბ.დოლიძე, 
ლ.მგელაძე, ტ.აროშიძე, შ.გოგიბერიძე, გ.თოიძე, გ.კილაძე, 
ე.გორდელაძე.
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე -ალ.სურგულაძე.

მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია,15 წევრიდან სხდომას ესწრება 11, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო დღის წესრიგი, რომლიც 
დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი
1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                        ალეკო მამეშვილი
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გ.ღურჯუმელიძის 

წინადადებით, რადგან ამ საკითხზე სხვაგვარი გადაწყვეტილება (ანუ სხვა 
ფორმით განკარგვა) ვერ მოხდება, მიზანშეწონილია ამ საკითხის მორიგ სხდომაზე 
განხილვა. ბიუროს წევრების გადაწყვეტილებით, საკითხი შეტანილ იქნას 
საკრებულოს მორიგი  სხდომის დღის წესრიგში.                     



2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ 
26.26.42.003.01/502) ქალაქ ოზურგეთში მერაბ კოსტავას ქ. N1 მდებარე 
ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 83 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                        ალეკო მამეშვილი
  ბიუროს წევრთა წინადადებით, რადგან აღნიშნულ საკითხზე სხვაგვარი 

გადაწყვეტილება (ანუ სხვა ფორმით განკარგვა) ვერ მოხდება, მიზანშეწონილია 
საკითხის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანა.

3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                       ალეკო მამეშვილი
პროექტის დანართს დაემატა ბახვის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არსებული მიწის ნაკვეთი.
საკითხი განსახილველად და შესასწავლად გადაეცეს საკრებულოს 

აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიას და განხილვის ვადა  განისაზღვროს 20 დღე. ასევე, საკითხი შეტანილ 
იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების მიზნით. 

4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის 
დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

ლაშა თავაძე

საკითხი განსახილველად და შესასწავლად გადაეცეს საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას. 
განხილვის ვადა განისაზღვროს 20 დღე. ბიუროს წევრთა გადაწყვეტილებით, 
საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი    სხდომის დღის წესრიგში 
განხილვისა და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით.

 
                                                                          გადაწყვიტეს:

1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული ოთხივე საკითხი-ბიუროს სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინების შემდეგ 
შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში N1, 2 



განხილვისა და დამტკიცების, ხოლი N3, 4 განხილვისა და საჯარო 
ადმინისტრაციულ წრმოებაზე დაყენების  მიზნით. 

2. N3 და 4 საკითხები დაეწეროთ განსახილველად შესაბამის დარგობრივ 
კომისიებს (გ.კილაძე და ე.გორდელაძე)

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


