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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

              ბატონო ბესიკ,

        წარმოგიდგენთ, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის 

მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტს და მასთან დაკავშირებით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 

მოხსენებით ბარათს.

           პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 

განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის გიორგი 

ნაჭყებიას კანდიდატურას. ვინაიდან, განკარგულება მნიშვნელოვანია გრანტის 

მისაღებად და მისი მიღება აუცილებელია 2019 წლის განმავლობაში, 
მიზანშეწონილია პროექტი მიღებულ იქნეს მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ 

ვადებში,   საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.
გთხოვთ თქვენს თანხმობას. 

ალექსანდრე სარიშვილი



მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



N 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

მერსს;ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ეკონომიკისა და ქონების მართვის

 სამსახურის უფროსის;გიორგი ნაჭყებიას 

მოხსენებითი    ბარათი

      გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (  პროექტი:რეგიონული 

ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (  ფაზა 2 

მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ინიციატივების 

ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადდა 
პროექტი „ტურისტული მარშუტები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი 

თემების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“,პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი  ლარს 

შეადგენს,რაშიც მუნიციპალიტეტის დასაფინანსებელია  ლარი,გრანტის   

ლარის  მიღებისთვის,აუცილებელია საკრებულოს თანხმობა.

     გთხოვთ,დაავალოთ იურიდიულ სამსახურს სათანადო პროექტის მომზადება.

იხ.პროექტი

პატივისცემით,

გიორგი ნაჭყებია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

 იურიდიული სამსახურის უფროსის მ/შ

 ქალბატონ გულინა კუნჭულიას

    თქვენი მიმდინარე წლის 19 დეკემბრის  წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ 

გაეროს განვითარების პროგრამის გრანტთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან  (შვიდიათას ას ორმოცდაათი ლარი) ლარის თანადაფინანსება 
გათვალისწინებული იქნება 2020 წლის ბიუჯეტის პირველივე ცვლილების პირობებში.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური











































პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის     დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
61 ე მუხლის მე 2 ნაწილის, მე-100 მუხლის მე-5 და მე-7 ნაწილების და 
„მუნიციპალიტეტებისთვის გრანტის მიღებაზე ნებართვის მიცემის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 20 სექტემბრის N1990 განკარგულების  შესაბამისად:

მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის განვითარების პროექტის (  ფარგლებში მიიღოს გრანტი 

(პროექტი: რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში 

(  -ფაზა  მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამა; პროექტი-„ტურისტული მარშუტები ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის).

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი 

თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე 8 თავის  22 ე 
მუხლის მე  ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                               


