
 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №3 
 
 

ლანჩხუთი                                                                                                                                19.04.2019 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: კახა ასკურავა. 
მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის 
უფროსი როლანდ ლაშხია.  
 
სხდომის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის 
წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი. 

 
დღის წესრიგის პროექტი: 

 
 

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან 
დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 
 

2.„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 პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვა. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 



 

4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის  შესრულების 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ“.  

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

 5 . სხვადასხვა საკითხები. 

 
 
 

კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს. 
 
 
კენჭისყრის შედეგები:  
 
მომხრე - 3 
 
წინააღმდეგი -0   
 
დამტკიცდა დღის წესრიგის წარმოდგენილი პროექტი 

 
 

დღის წესრიგი 
 
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან 
დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

                                             /მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
 

2.„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 პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვა. 

  /მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 



4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის  შესრულების 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ“.  

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 

 5 . სხვადასხვა საკითხები. 

 
 

 
1.დღის წესრიგის პირველი საკითხი- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში 
სანაპირო ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო  კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. მან 
აღნიშნა, რომ საკრებულოს წევრი ამირან გიგინეიშვილი და საკრებულოს დეპუტატები 
შემოვიდნენ წინადადებით-სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან 
დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე, რათა უკეთ იქნეს შესწავლილი 
აღნიშნული საკითხი. ამ სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ მოიაზრება ამირან გიგინეიშვილი, 
სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილებას მიიღებს მაია აფხაზავა, ხოლო  სამუშაო ჯგუფის 
შემადგენლობა ჩამოყალიბების პროცესშია. კომისიის წევრებმა ბატონმა გოდერძი ქურიძემ და 
ბატონმა კახა ბოლქვაძემ გამოთქვეს სურვილი  სამუშაო ჯგუფის წევრობაზე. 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 
 
კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო 
ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი მიჩნეულ იქნა მომზადებულად მომდევნო საკრებულოს სხდომაზე 
დასამტკიცებლად. 
  
 
 
 
2.დღის წესრიგის მეორე საკითხი - „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 პროექტი სხდომას გააცნო  
კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. მან განმარტა, რომ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის 
N93 განკარგულებაში უნდა შევიდეს ცვლილება, ვინაიდან საკრებულოს წევრმა თორნიკე 
ტიკაძემ განცხადების საფუძველზე დატოვა საკრებულოს შემადგენლობა, რამაც  გამოიწვია 
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელება 



და ამოღებულ იქნას განკარგულების პირველ მუხლის „ბ“ პუნქტი (თორნიკე ტიკაძე - კომისიის 
წევრი). 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 
 
 
კომისიის წევრების მიერ „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 პროექტი მიჩნეულ იქნა მომზადებულად 
მომდევნო საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 
  
 

 
3. დღის წესრიგის მესამე საკითხი - „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის 
N97 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ. მან განმარტა, რომ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის 
N97 განკარგულებაში უნდა შევიდეს ცვლილება ვინაიდან საკრებულოს წევრმა თორნიკე 
ტიკაძემ განცხადების საფუძველზე დატოვა საკრებულოს შემადგენლობა ,რამაც გამოიწვია 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელება  და ამოღებულ იქნას განკარგულების პირველი 
მუხლის „ვ“ პუნქტი (თორნიკე ტიკაძე - კომისიის წევრი). 
 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 
 
 
 
კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სხდომაზე დასამტკიცებლად.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 
 

დასკვნა №3 
 
 

 ლანჩხუთი 19.04.2019 წელი 
 
 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან 
დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
დასკვნა: 

 
    კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო     
ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
მიჩნეულ იქნა მომზადებულად უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

 
 
2.„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 პროექტის განხილვა. 
 
 

დასკვნა: 
 

    კომისიის წევრების მიერ „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 პროექტი მიჩნეულ იქნა 
მომზადებულად უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 
 
 
 
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვა. 
 
 
 
 

 
 



დასკვნა: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


