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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

 ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობისა და 

საავტომობილო გზისპირის მიმდებარედ  დაზიანების ან/და მომეტებული საფრთხის 

შემცველი, ფუნქციადაკარგული მწვანე ნარგავების (საშეშე და სამასალე მერქნის) 

შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის უფროსის მიხეილ სადრუჟიანცის

                                მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი        ბ ა რ ა თ ი

         ბატონო ალექსანდრე  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული შენობა-ნაგებობისა და საავტომობილო გზისპირის მიმდებარედ  
დაზიანების ან/და მომეტებული საფრთხის შემცველი, ფუნქციადაკარგული მწვანე 
ნარგავების (საშეშე და სამასალე მერქნის) შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის მიერ 
შესწავლილი იქნა ქ.ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ.N126-ში 1 ძირი ჭადრის ხის 
მდგომარეობა. შედგენილია შესაბამისი აქტი (თან ერთვის), 
 გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს აღნიშნული პრობლემის მოგვარება.
მიხეილ სადრუჟიანცი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ზედამხედველობის სამსახური
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების,  107-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტისა და 110-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მწვანე ნარგავის) 
განკარგვის უფლების განხორციელებაზე მერისათვის  თანხმობის მიცემის შესახებ” 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ 
პროექტთან დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
მოგახსენებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით მომმართა 

მოქალაქე დავით გულიაშვილმა, რომელმაც მოითხოვა ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ. N126-
ში, მის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის მიმდებარედ არსებული ჭადრის ხის 
გადაბელვა. აღნიშნული საკითხი შეისწავლა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობისა და საავტომობილო გზისპირის 
მიმდებარედ დაზიანების ან/და მომეტებული საფრთხის შემცველი ფუნქციადაკარგული 
მწვანე ნარგავების (საშეშე და სამასალე მერქნის) შემსწავლელმა სამუშაო ჯგუფმა და 
შეადგინა 2018 წლის 7 მაისის N8 აქტი, (წარმოგიდგენთ დანართის სახით) რითაც 
მიზანშეწონილად მიიჩნია ხსენებული ხის გადაბელვა.

ზემოაღნიშნული ქონება (მწვანე ნარგავი), ვინაიდან წარმოადგენს მუნიციპალურ 
საკუთრებას, მართებულად მიგვაჩნია მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, 
საკითხი განხილულ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.

        2. პროექტის ფინანსური დასაბუთება        



      პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაფინანსდება ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის დამტკიცებული 
ასიგნებების ფარგლებში.  

 3. პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი
      პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 
განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ზედამხვედელობის სამსახურის უფროსის, თენგიზ ხელაძის კანდიდატურას. პროექტის 
მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

         
        4. პროექტის წარმდგენი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა









                                           პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2018 წლის  მაისი
 ქ. ლანჩხუთი 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მწვანე ნარგავის) განკარგვის 
უფლების განხორციელებაზე მერისათვის  თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის 
„დ.ა“ ქვეპუნქტის,  107-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტისა და 110-ე მუხლის მე-3 
პუნქტის შესაბამისად,   

        მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - მწვანე ნარგავის (ქ.  ლანჩხუთი ჟორდანიას 
ქ. N126-ში, დავით გულიაშვილის საკუთრებასთან არსებული ჭადრის ხე) განკარგვასთან -  
გადაბელვასთან დაკავშირებით.

         მუხლი 2.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 
მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 
საქართველოს  „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის 
შესაბამისად.

       მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
           საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

       ბატონო ბესიკ, 

      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, მომზადებულ 2018 წლის 23 მაისის N2923 
განმარტებით ბარათთან დაკავშირებით, დამატებით, დანართის სახით წარმოგიდგენთ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მწვანე ნარგავის) განკარგვის უფლების 
განხორციელებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტს.

      პატივისცემით,

      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

გიორგი ფაცურია

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა
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