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ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების 
შესრულებასთან დაკავშირებული  ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე 
მუხლის  მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 2017  წლის 27 ნოემბრის  N 1 დადგენილების 16 მუხლის მე- 
4 პუნქტის და ამავე საკრებულოს  2018 წლის 7 თებერვლის  N 6  განკარგულების თანახმად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

          1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  წევრებს  2020 წლის იანვრის  თვეში 
მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები აუნაზღაურდეს (საკრებულოს, 
საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის სხდომებში, დროებით სამუშაო ჯგუფებში 
მუშაობაში მონაწილეობისათვის. ასევე, ამომრჩეველთან გასვლითი შეხვედრებისათვის და 
ადმინისტრაციული შენობაში მოქალაქეთა მიღებისთვის,)   დანართის შესაბამისად (დანართი 
თან ერთვის).

          2. დაევალოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;

          3.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე ქ. 
ოზურგეთი ი. სიორიძის ქუჩა №14, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 
„საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“-ს VIII თავის 22-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის შესაბამისად;

          4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2020 წლის იანვრის თვის მოვალეობის 
შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

                                                                                                                                                                          დანართი

N სახელი,  გვარი თანამდებობა თანხა

1 ქეთევან ვასაძე საკრებულოს წევრი 450

2 ვასილ ჩიგოგიძე საკრებულოს წევრი 450

3 დავით მდინარაძე საკრებულოს წევრი 450
4 ნანული ორაგველიძე საკრებულოს წევრი 450

5 ვალოდია ბერიძე საკრებულოს წევრი 450

6 გოჩა მდინარაძე საკრებულოს წევრი 450

7 ლევან ნინიძე საკრებულოს წევრი 450

8 როზეტა სკამკოჩაიშვილი საკრებულოს წევრი 450
9 ვახტანგ ნიჟარაძე საკრებულოს წევრი 450

10 ვალერიან ჩხაიძე საკრებულოს წევრი 450

11 ალექსანდრე ღლონტი საკრებულოს წევრი 450

12 ბექა თოიძე საკრებულოს წევრი 450

13 მაია ზოიძე საკრებულოს წევრი 450

14 ვლადიმერ ჩავლეშვილი საკრებულოს წევრი 450

15 ჯემალ თავართქილაძე საკრებულოს წევრი 450
16 თამაზ ტუღუში საკრებულოს წევრი 450

17 ტიტე მგელაძე საკრებულოს წევრი 450

18 თამაზ ბურჭულაძე საკრებულოს წევრი 450

19 ლალი სიჭინავა საკრებულოს წევრი 450
20 მერაბ ბერიძე საკრებულოს წევრი 450

21 ბესიკ ქათამაძე საკრებულოს წევრი 450

22 თორნიკე გოგუაძე საკრებულოს წევრი 450
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