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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ბესიკ,

     გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2020 წლის სამუშაო 
გეგმის პროექტს.

დანართი 2 (ორი) ფურცელი.

პატივისცემით,

ემზარ თევდორაძე

კომისიის თავმჯდომარე



N
                                                                                                                             

პროექტი
შესრულების

 ვადა
შემსრულებელი შენიშვნა

1
სოციალურ საკითხთა, განათლების, 

კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომისიის 2020 სამუშაო გეგმის განხილვა

იანვარი კომისია

2 მიმდინარე საკითხი იანვარი კომისია

3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2019 
წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენა

თებერვალი

კომისიის 
თავმჯდომარე, 

კომისიის წევრები, 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2019 
წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენა

თებერვალი

კომისიის 
თავმჯდომარე, 

კომისიის წევრები, 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

5 მიმდინარე საკითხი თებერვალი კომისია

6 მიმდინარე საკითხი მარტი კომისია

7
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 
წლის ბიუჯეტის 3 თვის შედეგების განხილვის 
შესახებ

აპრილი კომისია

8 მიმდინარე საკითხი აპრილი კომისია

9

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრები შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალურ-
საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლა და 

მათი მომსახურების გაუმჯობესების
მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა 

შემუშავება

მაისი
კომისიის წევრები, 

სამსახურის 
ხელმძღვანელი

10 მიმდინარე საკითხი მაისი კომისია

11
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისიო  დღესთან 
დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების 

შესახებ.
ივნისი კომისია

12 მიმდინარე საკითხი ივნისი კომისია

                                                                                                                             პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2020 წლის სამუშაო გეგმა



13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის
შდეგების განხილვის შესახებ

ივლისი კომისია. 

14 მიმდინარე საკითხი ივლისი კომისია

15 მიმდინარე საკითხი აგვისტო კომისია

16
ა.(ა).ი.პ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

"კულტურის დაწასებულებათა გაერთიანება" 
(მონიტორინგი)

სექტემბერი
კომისიის 

თავმჯდომარე, 
კომისიის წევრები.

17 მიმდინარე საკითხი სექტემბერი კომისია

18
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 
წლის ბიუჯეტის 9 თვის შედეგების განხილვის 

შესახებ
ოქტომბერი კომისია

19 მიმდინარე საკითხი ოქტომბერი კომისია

20
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 
წლის პრიორიტეტების დოკუმნეტისა და  

ბიუჯეტის პროექტის განხილვა
ნოემბერი კომისია

21 მიმდინარე საკითხი ნოემბერი კომისია

22
საახალწლო ღონისძიებისადმი

მზადების მიმდინარეობის შესახებ
დეკემბერი კომისია

23

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სოციალურ 

საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2021წლის 

სამუშაო გეგმის განხილვის
შესახებ.

დეკემბერი კომისია

24 მიმდინარე საკითხი დეკემბერი კომისია
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