
 
 

პროექტი 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 
 
ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                16 მარტი, 2021 წელი 
                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 
 

1. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების 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 გიორგი ნაჭყებია/ 
 
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; 

სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 
გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ. 
 

/მომხსენებელი ია ჩხაიძე/ 
 
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის 
საჯაროდ გამოქვეყნების წესის 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 ვერიკო კვირკველია/ 
 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 
იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი 
კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში 
შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ. 
 



 
 

/მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი/ 
 
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 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 ალექსანდრე სარიშვილი/ 

/თანამომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 
 
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და 

სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის 
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 ია ჩხაიძე/ 

 
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის 

მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის 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 ია ჩხაიძე/ 

 
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და 
მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის 
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების 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 ია ჩხაიძე/ 

 
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და 
მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის 



 
 

პროფესიული სტანდარტების 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 ია ჩხაიძე/ 

 
10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და 
მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 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 ია ჩხაიძე/ 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ 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 როლანდ ლაშხია/ 

 
_______________________ 
დამატებითი საკითხები: 
 
12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის თებერვლის თვის შესრულების 

ანგარიშის მოსმენის შესახებ. 
 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 
 
13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის  სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 აგვისტოს N14 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 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 თამარ ფირცხალაიშვილი/ 

 
14. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 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 გიორგი ნაჭყებია/ 

 
15. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო 

ქუჩისთვის ყვავილნარის სახელის მინიჭების 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/ 

 
16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებელ პირთა 

რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 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 ელიკო იმნაძე/ 

 
17. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის   სოფელ გვიმბალაურში არსებული სკვერისთვის ჯამბულათ 

ხოფერიას სახელის მინიჭების 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/ 
 

18. სხვადასხვა საკითხები. 
 
 
 

                საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


