
 
 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                               15 მარტი,  2018 წელი 

                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის 

მოსამსახურეთა  საშტატო  ნუსხისა  და  თანამდებობრივი  სარგოს  ოდენობების  დამტკიცების  შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის 

ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  

თაობაზე. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

2. „ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  რეგლამენტის დამტკიცების  შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 

ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 

ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №50 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის 

განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 

სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 



 
 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 

ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს 

კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 

ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 

იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი 

კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში 

შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/ 

 

9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/ 



 
 

10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მიერ 

2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი გ. ნაჭყებია/ 

 

11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2017 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი თ. ხელაძე/ 

 

12. სხვადასხვა საკითხები. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                   ბესიკ ტაბიძე 


