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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                               30 მარტი,  2018 წელი 

                                                                                                                                                                         11:00 საათი 

 

 

1. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

2. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

3. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

4. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

5. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  



/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

6. „ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  რეგლამენტის დამტკიცების  შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

7. „სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო აკეთის საჯარო სკოლისათვის გია 

ტრაპაიძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  გ.ჩახვაძე/ 

 

9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  მ. ვადაჭკორია/ 

 

10. „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 დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  თ. ფირცხალაიშვილი/ 

 

11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  თ. ფირცხალაიშვილი/ 

 



12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე 

მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  თ. ფირცხალაიშვილი/ 

 

13. სხვადასხვა საკითხები. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


