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                                           ოქმი #18
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2020 წელი, 28 სექტემბერი
 ქ. ოზურგეთი
14.00 – 15.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია, საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები:  გ.კილაძე, 

ლ.მგელაძე, ტ.აროშიძე, ბ.დოლიძე,   ლ.ბიგვავა, დ.ჭაკნელიძე, 
ლ.საჯაია, ე.გორდელაძე.

      სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, 
მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 9, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
ერთხმად დაამტკიცეს.

დღის წესრიგი

1. ,,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
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

             გოჩა კილაძე
2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

              გოჩა კილაძე
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

(ს/კ.26.33.23.103) შემოქმედის  ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. 



არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

გოჩა კილაძე
4. ,,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
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

               გოჩა კილაძე

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა 
ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულიების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.29.24.112.498.00 კვ.მ.) სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

    გოჩა კილაძე
6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

               გოჩა კილაძე 
შეტანილ იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით, განსახილველად დაეწეროს 
საკრებულოს დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე).

7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

              გოჩა კილაძე 
შეტანილ იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით,  განსახილველად დაეწეროს 
საკრებულოს დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე).



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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

               გოჩა კილაძე
შეტანილ იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით, განსახილველად დაეწეროს 
საკრებულოს დარგობრივ კომისიას ( გ.კილაძე).

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ავთანდილ ჩხაიძე

              გოჩა კილაძე 
შეტანილ იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით,  განსახილველად დაეწეროს 
საკრებულოს დარგობრივ კომისიას( გ.კილაძე). 

 
                                                გადაწყვიტეს:

      საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 საკითხები  შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში 
განსახილველად .

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


