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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                     23 თებერვალი,  2018 წელი 

                                                                                                                                                                         11:00 საათი 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  მ. ვადაჭკორია/ 

 

2. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  მ. ვადაჭკორია/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  შ. ჩაგუნავა/ 

 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  რ. ლაშხია/ 

 

5. „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  მისაღებად  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 



6. „ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  რეგლამენტის დამტკიცების  შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ე. იმნაძე/ 

 

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

და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 

ნოემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

10. „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  მისაღებად  ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

11. „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  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

12. „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  მისაღებად  ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

13. „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  მისაღებად  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

14. „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  მისაღებად  ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/ 

 

15. სხვადასხვა. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე 


