
 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №1 
 
 

ლანჩხუთი                                                                                                                                21.01.2019 წელი  
                                                                                                                                             12.00 საათი                                                                                                                   

  
სხდომას თავმჯდომარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ვერიკო კვირკველია. 

 
სხდომას ესწრებოდნენ:  კახა ბოლქვაძე, გოდერძი ქურიძე. 
არ ესწრებოდა: კახაბერ ასკურავა.   

 
სხდომის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის 
წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი. 

 
 

დღის წესრიგის პროექტი: 
 

 
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

2.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  პროექტის განხილვა.  
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

   3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს №20 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

  4. სხვადასხვა. 
 

კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს. 
 



კენჭისყრის შედეგები:  
 
მომხრე - 3 
 
წინააღმდეგი -0   
 

                                             
 

დღის წესრიგი 
 
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  პროექტის განხილვა.  
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

   3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს №20 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 
 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 
  4. სხვადასხვა. 
 
1.დღის წესრიგის პირველ საკითხზე - „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური 
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ.  
კახა ბოლქვაძემ აღნიშნა, რომ უმჯობესია მოიხსნას ზედმეტი ბიუროკრატია და გამარტივდეს 
გაცემის წესი. 

 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3,  
წინააღმდეგი – 0 
 

 
2.დღის წესრიგის მეორე საკითხზე- .„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის  



 



 



 


