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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

       ბატონო ბესიკ, 

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 17 დეკემბრის N5762 განმარტებით ბარათთან 
დაკავშირებით, დამატებით, დანართის სახით წარმოგიდგენთ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 
წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის 
ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან 
დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების კორექტირებულ პროექტს. 
    გთხოვთ განიხილოთ ზემოაღნიშნული კორექტირებული დადგენილების პროექტი.

     პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



                                                                                                                                                                     პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

2019  წლის  დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების - 
განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის 
გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  

წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

          მუხლი 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული 
ღონისძიებების - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 
გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019  წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი matsne.gov.ge  
04/02/2019 სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.112.016399) შევიდეს შემდეგი სახის 
ცვლილებები:

1) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებ“

2) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 

განსაზღვრული - განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 
გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი, დანართის შესაბამისად“

3) დადგილებით დამტკიცებული დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი“

4) დადგილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.
ეს წესი არეგულირებს 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების ხელშეწყობის; 
კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის 
პროგრამებიდან - განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში მოღვაწე წარმატებული 
ადამიანების დაჯილდოების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და 
ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების მიზნით, თანხის გაცემის წესს.“



        მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება 
გავრცელდეს 2020 წლის 01 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

        საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ბესიკ ტაბიძე


