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განკარგულება N47
07 ოქტომბერი 2020 წელი

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
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“- ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტის, 29-ე მუხლის, 61-ე მუხლის 
მეორე ნაწილის და ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 
ნოემბრის №1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 34-ე მუხლის შესაბამისად, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

მუხლი 1. 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, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეიქმნას  დროებითი სამუშაო ჯგუფი შემდეგი 
შემადგენლობით.  
     

1. დავით დარჩია -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე -
დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი.

2. გიორგი ღურჯუმელიძე -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

3. ლავრენტი ბიგვავა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

4. გოჩა კილაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ 
საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.



5. ლელა საჯაია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

6. მარიკა ჩხიკვიშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის 
მოადგილე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

7. ბახვა დოლიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

8. ლევან მგელაძე -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია 
,,ოზურგეთის მომავლისათვის“ თავმჯდომარე - დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

9. ხათუნა ცერცვაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე - დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის წევრი.
          

მუხლი 2. დროებით სამუშაო ჯგუფს დაევალოს უფლებამოსილების ვადის 
გასვლამდე საკრებულოს წარუდგინოს დასკვნა განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით, 
ასევე ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
 

მუხლი 3. დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადა 
განისაზღვროს მიმდინარე წლის 7 ოქტომბრიდან 2021 წლის 7 იანვრამდე.

მუხლი 4. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს 
ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი 
ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

 მუხლი 5.  ეს განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
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