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ოქმი #8
    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

      ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 25 მარტი
 ქ. ოზურგეთი

14.00 – 15.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
   საკრებულოს თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ. 
საჯაია, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა, ტ.აროშიძე, 
ბ.დოლიძე, ლ.მგელაძე,  გ.თოიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
შ.გოგიბერიძე, დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე, მოადგილე ო.თოთიბაძე.
მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.
მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 12, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო დღის წესრიგი, რომლიც 
დაამტკიცეს ერთხმად.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე მერის მოადგილემ-ო.თოთიბაძემ 
ითხოვა მე-8 საკითხის 26 მარტს საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომაზე განხილვა.

           
დღის წესრიგი

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის 
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2018 წლის 18 ივლისის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.



მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
                                      ალექსანდრე ბერიძე

                                           გიორგი ჩაგანავა
ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ თანამომხსენებელს 

მიმართა შეკითხვით-გათვალისწინებულია თუ არა რკინიგზის სამმართველოს 
შენიშვნა?, რაზეც უპასუხეს, რომ გათვალისწინებულია.

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
                                    ლაშა თავაძე
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 

(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე 

4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 
განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

          თემურ გიორგაძე
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ იმსჯელა და მხარს უჭერს პროექტს, მაგრამ აქვს ორი რეკომენდცია-
პროექტში შეტანილი იქნას რეკლამის განთავსების მინიმალური საფასური და მისი 
განთავსების ვადა, რაზეც უპასუხეს , რომ წინადადებებს განიხილავდნენ.

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის სოფელ დვაბზუში პარკის მოწყობის მოთხოვნის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
 თანამომხსენებელი: ლაშა გოგოტიშვილი
ამ საკითხზე ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება პეტიცია კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ დროში რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის 
მერიას.

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის ,,ქ.ოზურგეთში გეოგრაფიული ობიექტისთვის (მოსკოვის ქუჩა) 
სახელწოდების გადარქმევისა და მისთვის ბენიამინ ჩხიკვიშვილის სახელის 
მინიჭების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.



მომხსენებელი:  დავით დარჩია
 თანამომხსენებელი: გურამ მიქელაძე
ამ საკითხის განხილვისას ქუჩის წარმომადგენელმა რ.ხუნდაძემ განაცხადა, 

რომ ქუჩის 55-ივე ოჯახი წინააღმდეგია სახელის შეცვლის. 
ბიუროს წევრმა შ.გოგიბერიძემ განაცხადა, რომ ბენია ჩხიკვიშვილი იმდენად 

დიდი პიროვნებაა, უპრიანია მისი სახელი ეწოდოს უფრო დიდ გეოგრაფიულ 
ობიექტს და მოითხოვა ამ მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნა, მას მხარი დაუჭირა 
ბიუროს წევრმა ლ.საჯაიამც. ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება საკითხი 
შესასწავლად და მოსახლეობასთან შეხვედრების საფუძველზე საკრებულოსთვის 
სარეკომენდაციო წინადადებების წარმოსადგენად დაეწეროს საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარეს ლ.ბიგვავას.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის ქალაქ ოზურგეთში მოსკოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის 
მოთხოვნის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: რევაზ ხუნდაძე
თანამომხსენებელმა რ.ხუნდაძემ ქუჩის მცხოვრებთა სახელით განაცხადა, 

რომ აუცილებელია მოსკოვის ქუჩაზე არსებული, წლების მანძილზე მიტოვებული, 
სანიაღვრე არხების გაწმენდა -რეაბილიტაცია. ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება  
პეტიცია რეაგირების მიზნით გადაუგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერიას. 

8. ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 
დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ოსიკო თოთიბაძე

            ლავრენტი ბიგვავა
ბიურომ მხარი დაუჭირა ამ საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე 

მიმდინარე წლის 26 მარტს განხილვას. ამასთან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 
კანონით გათვალისწინებული მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო 
იურიდიული პირების დირექტორთა, საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიათა  
ანგარიშების მოსმენა  გაიმართოს ამავე რიგგარეშე სხდომაზე, პირველ დღეს 
მოსმენილი იქნას მე-8-საკითხიდან მე-19-ის ჩათვლით და საკითხების მოსმენა 
გაგრძელდეს მომდევნო დღეებში ,სხდომის გადადების საფუძველზე, რაც შეეხება 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის შესახებ“-
საკითხი განსახილველად და დასკვნების ბიუროს მომდევნო სხდომაზე 
წარმოსადგენად გადაეცეს საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებს .

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, 
მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 



თანამომხსენებელი: გიორგი ინწკირველი
10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის 

და მობილიზაციის სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ილია ლეჟავა
12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თამჯდომარის მიერ 
2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე 
13. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის მუნიციპალური 

მომსახურების სერვის ცენტრი“-ს დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: თენგიზ ქუტიძე
14. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ,,შ.პ.ს სატისი“-ს დირექტორის მიერ 2018 

წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ნოდარ თოიძე.
15. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს ,,მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს 

დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ამბაკო გოგოტიშვილი
16. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა (ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“-ს დირექტორის 
მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გია სკამკოჩაიშვილი
17. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქტიტექტურის, სივრცითი 

მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 
სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: თემურ გიორგაძე
18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა



19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „რაგბის განვითარების კავშირი“-ს 
2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: თენგიზ კალანდაძე
20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საფებურთო  კლუბი „მერცხალი“-ს დირექტორის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მამუკა გოგუაძე
21. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ 
დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გელა შაფაქიძე
22. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის  კულტურის სახლი“-ს დირექტორის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ქეთევან ლორთქიფანიძე
23. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრიივი ჯანდაცვის  ცენტრი“-ს დირექტორის მიერ 
2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მაია ქუტიძე
24. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ.“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“-ს დირექტორის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მაკა ჭყონია
25. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო 
დაწესებულებათა გაერთიანება“ დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: თამარ ნადირიძე
26. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სამუზეომო გაერთიანება“ დირექტორის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გოგა ტრაპაიძე
27. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული 
თეატრის დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლაშა კუტალაძე



28. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი“ გურია“-ს დირექტორის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ნათია დუნდუა
29. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის 

საკითხთა სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის 
მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ნანა ხომერიკი
30. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდულ  საკითხთა სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე
31. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი
32. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის და 

ინსპექტირების სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: კობა ხაბალაშვილი
33. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის 
მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გიორგი ჩაგანავა
34. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი
35. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა და 

ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის 
მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე 
36. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი- სურათების 
გალერეა“ დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ავთანდილ თავართქილაძე



37. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის დირექტორის მიერ 2018 წელს გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: კახა ვასაძე
38.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გრ.კილაძის მუსიკალური სკოლა“ დირექტორის მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლელა შარაშენიძე
39. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“ დირექტორის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლიანა ბაქანიძე
40. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის 
მოსმენის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია
41. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გიორგი ჩაგანავა

პავლე ჭყონია

გადაწყვიტეს:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 

წესრიგში წარმოდგენილი N 1, 2, 3, 4  საკითხი საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

2. N 5 და 7 საკითხები -პეტიციები კანონმდებლობით განსაზღვრულ დროში 
რეაგირების მიზნით გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერიას(კ.შარაშენიძე).

3. N6 საკითხი-პეტიცია მოსკოვის ქუჩისათვის სახელის გადარქმევის 
თაობაზე შესასწავლად და საკრებულოში წინადადებების წარმოსადგენად 
დაეწეროს სივრცით-ტერიტორიულ და ინფრასტრუქტურის კომისიას (ლ.ბიგვავა).

4. დღის წესრიგში წარმოდგენილი N8-19 საკითხი განხილული იქნას 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მიმდინარე წლის 26 მარტს, დანარჩენი 22 
საკითხი კი მომდევნო, 27-28 მარტის გაგრძელებულ სხდომებზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო




