
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ოზურგეთი 

28 დეკემბერი 2021 წელი 

11 00 საათი 

 

1.  ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბესიკ მელუას უფლებამოსილების 

ცნობის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: პაატა კიღურაძე 

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 

გია მამაკაიშვილი 

გელა ჩავლეშვილი 

 

- შესვენება - 30 წუთი. 

 

3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

დავით ჭაკნელიძე 

4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 07 ოქტომბრის N38 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

დავით ჭაკნელიძე 

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების ანგარიშის 

მომოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი 

   გელა ჩავლეშვილი 

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ნასაკირალის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  მდებარე 6228.00 კვმ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის (ს.კ. 26.29.24.120) და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (სკოლის შენობა) 

სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

დავით ჭაკნელიძე 

7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა 



8. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს შორის 

გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, 

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის შიდა აუდიტორულ ანგარიშის 

განხილვის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: კობა ხაბალაშვილი 

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“-ს 

შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ქეთევან ხომერიკი 

10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 

0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის, ქ. ოზურგეთში, ჩოხატაურის 

ქუჩაზე სკვერის მოწყობის მოთხოვნასთან დაკავშირებით“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მერის მიერ პეტიციის შედეგების განხილვის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის ინფორმაციის წარდგენის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: თემურ გიორგაძე 

11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს 

აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა 

12. ,,ღია მართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის ფარგლებში სამოქმედო 

გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს  დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

თანამომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


