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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

        ბატონო ბესიკ, 

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 61-ე მუხლის 
მე-2 ნაწილისა და 1061-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ და შპს ,,ლანჩხუთი-სთვის“ საკუთრებაში 
გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
     მოგახსენებთ, რომ სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, სამეგრელო-გურია-ზემო 
სვანეთის მომსახურების ცენტრმა, 2017 წლის 12 ივლისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, ფაროსანას 
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებისათვის გადმოსცა ორტაქტიანი ძრავის ზეთი, (1 ლიტრის 
ღირებულებაა - 4.4 ლარი) რომლის გამოყენება ასევე შესაძლებელია ბალახის საცელავებსა და სახერხ 
აგრეგატებში.
    ზემოაღნიშნული ზეთი,  ნაშთის სახით 159 (ას ორმოცდაცხრამეტი) ლიტრის ოდენობით ინახება 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურში, რომლისგანაც 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, 59 ლიტრის საკუთრებაში გადაცემა 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შპს „ლანჩხუთი“-სათვის, ხოლო 100 ლიტრის ააიპ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სათვის.
    აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ თქვენს თანხმობას.

2.  პროექტის ფინანსური დასაბუთება   
    ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
    ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.  
        3. პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი
    პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის განხილვისას 
მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 



მართვის  სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.
         4.   პროექტის წარმდგენი
      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



     პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის  დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“-

სთვის  საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილისა და  1061 -ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად,

            მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება, კერძოდ 159 ლიტრი ორტაქტიანი 
ძრავის ზეთიდან - 100 ლიტრი გადაეცეს საკუთრებაში ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს“ და 59 ლიტრი შპს ,,ლანჩხუთს“.  

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–3 ნაწილის 
შესაბამისად.

     მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე


