
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ოზურგეთი                   02 სექტემბერი 2020 წელი 

                                                                                                           11 00 საათი 
 

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 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 მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

4. ,,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 

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

    გოჩა კილაძე 

6. ,,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 მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გაეროს განვითარების პროგრამა 

საქართველოში (UNDP) შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების შეთანხმების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: თამაზ ლომჯარია 

   გია მამაკაიშვილი 

   გიორგი ჩაგანავა 

   ლავრენტი ბიგვავა 

8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების 

რეგულირების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე 

   ლავრენტი ბიგვავა 

9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N32 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე 

    გია მამაკაიშვილი 

    გიორგი ჩაგანავა 

        ლავრენტი ბიგვავა 


