
 
 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                              16 ივლისი, 2019 წელი 

                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს 

კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  როლანდ ლაშხია/ 

 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის 

წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  ვერიკო კვირკველია/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს 

კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/ 

 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის 

წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/ 



 
 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის N23 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  

მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 

სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი ელიკო იმნაძე/ 

 

6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 

მოსმენის შესახებ. 

 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა. 

 

/მომხსენებელი  ია ჩხაიძე/ 

 

8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა. 

 

/მომხსენებელი  დავით პატარაია/ 

 

9. სხვადასხვა საკითხები. 

 

                

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


