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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ბატონო	ბესიკ,

გიგზავნით	"ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ღრმაღელის	ადმინისტრაციულ
ერთეულში	უსახელო	ქუჩისთვის	ყვავილნარის	სახელის	მინიჭების	შესახებ"
განკარგულების	პროექტს	საკრებულოს	სხდომაზე	განსახილველად.

პატივისცემით,

ვერიკო	კვირკველია

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია-საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება №
  2020 წელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
უსახელო ქუჩისთვის ყვავილნარის  სახელის მინიჭების შესახებ

          საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის 
„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ მე-10 მუხლის, 
„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 
2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების თანახმად, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
უსახელო ქუჩას მიენიჭოს ყვავილნარის სახელი თანდართული რუკის თანახმად. 
2. ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს 

ამ განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 

მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 
საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“ მე-8 
თავის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                              ბესიკ ტაბიძე



   

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №1  

  

  

ქ.ლანჩხუთი                                                                                                                               17.01.2020 წელი   

                                                                                                                                             11.30 საათი               

    

სხდომას თავმჯდომარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ვერიკო კვირკველია.  

  

სხდომას ესწრებოდნენ:  კახა ბოლქვაძე, გოდერძი ქურიძე.  

არ ესწრებოდა: კახა ასკურავა. (შვებულება) სხდომის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ, 

სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი.  

  

დღის წესრიგის პროექტი:  

  

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შოთა რუსთაველის ქუჩის მოსახლეობასთან კონსულტაცია 

აღნიშნულ ქუჩაზე II შესახვევის არარსებობის დადასტურების მიზნით.  

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/  

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ ღრმაღელეში  

ქუჩის სახელდების შესახებ.  

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/  

  

3. სხვადასხვა საკითხები.  

  

კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.  

  

  

კენჭისყრის შედეგები:   

  

მომხრე - 3  

  

წინააღმდეგი -0    

  

დამტკიცდა დღის წესრიგის წარმოდგენილი პროექტი.  
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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

      

 
  

ბატონო ბესიკ, 
  

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს  წარედგინა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2020
წლის 5 ოქტომბრის № 169 მომართვა (სააგენტოს დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში რეგისტრაციის ნომერი
397528/17),  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის
ყვავილნარის სახელის მინიჭების მიზნით მისამართების გეოინფორმაციული პორტალის მეშვეობით,
გეოგრაფიული ობიექტების მონიშვნისათვის განსაზღვრული წესის შესაბამისად, განცხადების

დასარეგისტრირებლად. გაცნობებთ, რომ მოთხოვნის შესაბამისად დარეგისტრირდა №237324  განცხადება.
  

აღნიშნულ საკითხზე საბოლოო გადაწყეტილების მიღების შემდგომ, გთხოვთ, "გეოგრაფიული ობიექტების
სახელდების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, უზრუნველყოთ სსიპ
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მოწოდება.

  
ამასთან, მოგახსენებთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-4 მუხლის პირველი ნაწილის
გათვალისწინებით (რომელის თანახმად მოსახლეობის განსახლების პირველადი ტერიტორიული
ერთეული არის დასახლება, რომლის კატეგორიებია: ა) სოფელი, ბ) დაბა, გ) ქალაქი.) მისამართების
წარმოებისას მის შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს სოფლის, დაბის ან ქალაქის დასახელება და არა
ადმინისტრაციული ერთეულის სახელწოდება. ამდენად, გთხოვთ, სახელდების მიზნით მომზადებულ
განკარგულების პროექტში დააზუსტოთ დასახლების სახელწოდება და მისი კატეგორია, რომელშიც
განთავსებულია შესაბამისი გეოგრაფიული ობიექტი.

  
პატივისცემით,
 
 
სამისამართო სამსახურის უფროსი ნინო ბახია


