
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ოზურგეთი                   07 ოქტომბერი 2020 წელი 

                                                                                                           11 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 საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   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 მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

   გოჩა კილაძე 

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 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 საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 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 

8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

გოჩა კილაძე 

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

გოჩა კილაძე 

10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი    

11. „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 მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე 

12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ -ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე 

13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გიორგი ინწკირველი  

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

დამტკიცების შესახებ, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 

15. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 

2019-2022 წლების სტრატეგიით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 

მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური 



შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: 

16. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

17. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის გათვალისწინებით 

,,ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის მომზადების პროცესში“ - მოქალაქეთა ინფორმირებისა 

და ჩართულობის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე 

 

 

 


