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პროექტი 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 
 
ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                       15 დეკემბერი,  2020 წელი 
                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ნოემბრის თვის შესრულების ანგარიშის 
მოხმენის შესახებ. 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 
 
2.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების 

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 როლანდ ლაშხია/ 

 
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 
4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2021 

წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  
 

/მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია/ 
 

5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის 
სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  

 
/მომხსენებელი ალექსანდრე მახათაძე/ 

 
6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  
 

/მომხსენებელი ემზარ თევდორაძე/ 
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7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკის,  ქონების  მართვისა  და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  

 
/მომხსენებელი გიორგი ჩახვაძე/ 

 
8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის  კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  
 

/მომხსენებელი გიორგი გვარჯალაძე/ 
 

9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2021 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

/მომხსენებელი ნინო ძიძიგური/ 
 
10.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

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 ვერიკო კვირკველია/ 

11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; 
სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 
გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 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 ია ჩხაიძე/ 
 

12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

/მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი/ 
 

13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 
სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის 



3 
 

განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე. 
 

/მომხსენებელი ამირან გიგინეიშვილი/ 
 
14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ლანჩხუთის გაძლიერებისათვის“ 

შექმნის შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის დასკვნის მოსმენის თაობაზე.   

 
/მომხსენებელი  ვერიკო კვირკველია/ 

 
15. სხვადასხვა. 
 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


