
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

 დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

    სხდომის ოქმი  N1 

       ქ.   ლანჩხუთი                                                                                                                     26.01.2021 წ 

                                                                                                                                                       14.00 საათი 

 

      სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე. 

      კომისიის წევრები: ცისანა ურუშაძე, კახა ბოლქვაძე,  ოთარ პატიეშვილი, სპარტაკ  კვაჭაძე, ზაზა 

წულაძე, ემზარ თევდორაძე,ირაკლი მარშანიშვილ, ვენე კვირკველია, ბესიკ კუპრაძე. 

      სხდომას არ ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: ლელა ჩახვაძე, ამირან ქანთარია,  რეზო კვაჭაძე, აკაკი 

იმნაიშვილი,  კახა თედორაძე, ელისო ჭიჭინაძე. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე. 

     მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 

უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ნაჭყებია. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო 

განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის   

მოვალეობის შემსრულებელი  რუსუდან გვარჯალაძე, საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინო ებრალიძე. 

 

   კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი გვარჯალაძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:   

 

  

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის განხილვის განხილვა.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             /მომხსენებელი: თამარ ფირცხალაიშვილი/ 

 

2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის განკარგულების პროექტის განხილვა. 

                                                                                          /მომხსენებელი: გიორგი ნაჭყებია/ 

 

3. სხვადასხვა. 

კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:   

              მომხრე 10;     წინააღმდეგი არცერთი. 



 

    

      დღის წესრიგის პირველ საკითხზე: საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. მან 

აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების დანიშვნისა და 

გაცემის ორგანიზებას უზრუნველყოფს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და 

ჯანდაცვის სამსახური. მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის  უფროსმა, თამარ 

ფირცხალაიშვილმა  აღნიშნა, რომ წინამდებარე წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტიდან „სოციალური დაცვის“ მუხლში გათვალისწინებული სოციალური დახმარებების 

დანიშვნასთან და გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სოციალური დახმარებების 

დანიშვნასა და გაცემაზე უფლებამოსილ უწყებას, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებს, მათი 

დანიშვნისა და გაცემის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან გაცემას ექვემდებარება შემდეგი ფულადი სოციალური დახმარებები: 

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა; მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამა; ომის  მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა;  

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა; ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; 

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით - თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო 

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების 

პროგრამა; სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა; მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა; ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის 

„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები 

ქალებისათვის; ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა; უპატრონო 

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა; ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) 

დახმარების პროგრამა; მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა; შშმ პირის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა; სხვა სიახლეებთან ერთად 

წარმოდგენილია ახალი პროგრამა  კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მათთან ონტაქტში მყოფ პირთა 

ტრანსპორტირებით დახმარების და კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურეობის პროგრამები.  

  ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის 

წარდგენა: 

   1. სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებული პირი წერილობითი 

განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების დანიშვნის ან მიღების თაობაზე მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.  

    2. მერიაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით შესასწავლად ეგზავნება 

შესაბამის სამსახურს.  



    3. მერიის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მიღების თაობაზე 

საკითხის განსახილველად მომზადებასა და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სხვა პროცედურების 

განხორციელებას. 

     4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამის 

ფარგლებში, ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. პროგრამის განხორციელების აუცილებლობას შეისწავლის 

მერიის შესაბამისი სამსახური და დასკვნას წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს. კონკრეტული 

სოციალური პროგრამიდან დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას 

უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა – განცხადება, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან, რომ არის 

სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე. ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა –განცხადება, მშობლების პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი,  ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები, მშობლების 

ქორწინების მოწმობის ასლი, ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიში და სოციალური  სააგენტოდან 

სარეიტინგო  ქულის ამონაწერი. გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა - განცხადება, ცნობა, რომ ბენეფიციარს არ აქვს 

საცხოვრებელი ფართი, სივრცითი   მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის 

მდგომარეობის შესახებ, განმცხადებლის და საცხოვრებელი  ფართის მეპატრონის პირადობის მოწმობის 

ან პასპორტის ასლი, განმცხადებლის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი, 

ფართის მეპატრონის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ბენეფიციარსა და საცხოვრებელი ფართის 

მეპატრონეს შორის გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონის 

ბანკის ანგარიში.  დ) ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა- 

განცხადება, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 

საინფორმაციო ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ, ვეტერანობის 

დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,  გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში. ე) მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების პროგრამა-მუნიციპალიტეტის მერსა და ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე 

ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პრორექტორს შორის გაფორმებული შეთანხმების 

აქტი; პრორექტორის მიერ თანხის ყოველთვიური მოთხოვნა. ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების 

პროგრამა -  კომუნალური ხარჯების, ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნების თანხის 

კალკულაციის წარმოდგენა; ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა - განცხადება, ცნობა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100, ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის  საბანკო  ანგარიში 

და პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ბენეფიციარის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან  

საინფორმაციო ბარათი. თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, 

პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დევნილის  მოწმობის ასლი და საბანკო ანგარიში. ი) 

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა - ბენეფიციარმა ან მისმა ოჯახის წევრმა 

მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: განცხადება; სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა 

და კალკულაცია;  განმცხადებლის (პაციენტის) პირადობის მოწმობის ასლი (სამოქალაქო რეესტრის 

სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),; ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო 



ქულის შესახებ(პროგრამით ისარგებლებენ 65001-დან  150000 - მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 

ბენეფიციარები); ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა 100, დედანი);  ცნობა დაზღვევის 

ფარგლებში დაფინანსების ოდენობის ან დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ; ანაზღაურება მოხდება 

უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე, გაწეული 

სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ. შენიშვნა: ისეთ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, 

სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე არაპროგრამული 

რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი 

თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს 

სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც.  კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა 

და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  დახმარების პროგრამა -

განცხადება, ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის 

ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),   სივრცითი  მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, შესაბამის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) 

შუამდგომლობა;  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ოჯახისათვის 

მინიჭებული სარეიტინგო ქულის ამონაწერი;    სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ 

გაცემული შესაბამისი მიმართვა (ასლი) ან ცნობა;  ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში. გადაწყვეტილება 

მიიღება მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ.  ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის 

„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები 

ქალებისათვის-ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ პროგრამებზე გახარჯული თანხის კალკულაციის 

წარმოდგენა და საბანკო ანგარიში. მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების 

პროგრამა-განცხადება, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 

საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში.  ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურების პროგრამა-განცხადება, მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის 

(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა; გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში. ო) 

ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა- განცხადება, განმცხადებლის 

(ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 

საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;   სსიპ 

„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა ან დასკვნა. მარტოხელა 

მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გადაწყვეტილება მიიღება მერის ბრძანებით 

შექმნილი კომისიის მიერ. პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა-განცხადება, 

განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის 

სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №IV-100/ა); 

სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ-

ფაქტურა; ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ. (ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის 

წარმოდგენისაგან) თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის საბანკო 

ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის 



ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. პროგრამით 

ისარგებლებენ ის ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001-დან  არ აღემატება 150000-ს.  

გადაწყვეტილება მიიღება მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ.   ჟ) შშმ პირის სატატუსის მქონე 

ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა-განმცხადებლის (ბენეფიციარის) 

პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),  

ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № IV-100/ა) სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშ-

ფაქტურა.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, 

წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. გადაუდებელ შემთხვევაში, 

როდესაც აუცილებელია დახმარების გაცემა, მაგრამ დაყოვნებამ შეიძლება სავალალო შედეგები 

გამოიწვიოს, დახმარება შეიძლება გაიცეს სამსახურის დასკვნის გარეშეც, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანებით.  

          კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ აღნიშნა, რომ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთთან დაკავშირებით კომისიის 

წევრებს შეუძლიათ გამოთქვან და დააფიქსირონ თავიანთი მოსაზრება, შენიშვნები და წინადადებები. 

 

     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან 

სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებულ იქნა 

შენიშვნების გარეშე. 

 

   კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს; 

მომხრე: 10 ; წინააღმდეგი: არცერთი. 

 

  დღის წესრიგის მეორე საკითხზე: საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო  ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის განკარგულების პროექტი  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ აღნიშნა,  რომ სსკ - საქართველოს სავაჭრო-

სამრეწველო პალატასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს შორის 2020 წლის 11 სექტემბერს 

გაფორმებული იჯარის  ხელშეკრულებით გადმოცემული გვაქვს გურიის რეგიონული პალატისათვის 

საოფისე ფართი - 26,51 კვ.მ ქ. ლანჩხუთში, ნინოშვილის ქ. 37-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ფართიდან, საკადასტრო კოდი 27.06.52.141. აღნიშნული ხელშეკრულების ვადა 

იწურება 2020 წლის 31 დეკემბერს. სსკ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გურიის 

რეგიონული პალატის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის გთხოვთ, აღნიშნული ფართი გადმოგვცეთ  

 



 
 

                   lanCxuTis municipalitetis sakrebulos 



sivrciT-teritoriuli dagegmarebisa da infrastruqturis komisia 

 
 

2800  lanCxuTi, kostavas 37 0 494 22 30 19 

 

 

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

 დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
 

 

 სხდომის  დასკვნა N1 

                                          

     ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                  26.01.2021 წ. 

                                                                                  14.00  საათი 

 

          2021 წლის 26 იანვარს მოწვეული იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.      

 

     სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები: 

 

    

   

1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის  განხილვა. 

 

2.   ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 

  

                                                                    

                                                                    

 

 

  

 კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 

  

    დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან 

სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 



 
 

 



 
 

 


