
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ოზურგეთი                    27 ნოემბერი 2020 წელი 

                                                  12 00 საათი 

 

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

გოჩა კილაძე 

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

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 მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

გოჩა კილაძე 

4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

გოჩა კილაძე 

5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მიღების შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე 

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გიორგი ინწკირველი  

7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების 

დამტკიცების შესახებ, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს 

აღემატება“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 

8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 



   გოჩა კილაძე 

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020-2021 წლებში, საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე 

   ლავრენტი ბიგვავა 

11. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “სოციალური პროექტების 

განვითარების ფონდი“-ს მიერ წარმოდგენილი წინადადებების/პროექტების მოწონებისა და 

შემსრულებელ ორგანიზაციად განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე 

   ლავრენტი ბიგვავა 

12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ოზურგეთის „იოსებ იმედაშვილის ქუჩის“ 

გადარქმევის და ,,გენო ჩხაიძის ქუჩის“ სახელის მინიჭების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა 

14. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 

,,ზემოურეკის ქუჩის“ სახელის მინიჭების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა 

15. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 

ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის 

გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 

პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: თემურ მურვანიძე 

   ლავრენტი ბიგვავა 


