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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

	 	 წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,
კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 დებულების
დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25
დეკემბრის	 N43	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტსა	 და	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N43	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტს.

	 	პროექტი	მომზადებულია	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,
კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	უფროსის	ია	ჩხაიძის
მოხსენებითი	ბარათის	საფუძველზე.

	 პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 	 პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის
განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	განათლების,	კულტურის,	სპორტისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	უფროსის	ია	ჩხაიძის	კანდიდატურას.	პროექტის
მიღება	მიზანშეწონილად	მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

	 	პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302116227&pin=6807


წერილის	ნომერი:04-302115346		
თარიღი:	02/06/2021

ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს,

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

მოხსენებითი	ბარათი

	 	ბატონო	ალექსანდრე,

	 	მოგახსენებთ,	რომ	2020	წლის	25	დეკემბრის,	,,ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ’’	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 N21	 დადგენილებაში,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	 წლის	 1	 აპრილის	 N9	 დადგენილებით	 (05.04.2021)	 განხორციელებული
ცვლილების	 შედეგად,	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა	 ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის	 პროგარმის	 (კოდი:	 04	 05)	 განმახორციელებელ	 სამსახურად
მიეთითა	 -	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,
სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახური.	 პროგრამა	 ითვალისწინებს
დელეგირებული	 უფლებამოსილებით,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საჯარო
სკოლების	მოსწავლეთა	ტრანსპორტით	უზრუნველყოფას.

	 აღნიშნული	 პროგრამის	 სრულყოფილად	 განხორციელების	 მიზნით,
მიზანშეწონილად	 მიგვაჩნია,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,
კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 დებულებით
განისაზღვროს	 სამსახურის	 ფუნქციები,	 კერძოდ	 განათლებისა	 და	 კულტურის
განყოფილების	 ფუნქციებს	 დაემატოს:	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების
ფარგლებში,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა
ტრანსპორტით	უზრუნველყოფის	პროგრამის	განხორციელება.

	 გთხოვთ,	 დაავალოთ	 შესაბამის	 სამსახურებს	 -	 სამსახურის	 დებულების
სამართლებრივი	 აქტის	 პროექტისა	 და	 სამსახურის	 მიერ	 განსახორციელებელი
სამუშაო	 აღწერილობის	 მომზადება,	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების
შესაბამისად.

	 პატივისცემით,

ია	ჩხაიძე

განათლების,	კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახური-განათლების,	კულტურის,	სპორტისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	უფროსი





პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2021  წლის     ივნისი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე 

მუხლის მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე 

მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი და 

ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით გათვალისწინებული 

წესის შესაბამისად; 

 მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 

მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის  22–ე მუხლის მე–3 

ნაწილის შესაბამისად; 

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                                

 

 

 

 



 

 

დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2021 წლის              ივლისამდე ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული 

(პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-

09). 
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პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021 წლის     ივლისი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge ვებგვერდი, 27/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.112.016325) 

შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დებულების მე-3 

მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ფუნქციებია: 

ა) განათლების,კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; 

ბ) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების,მუნიციპალური მუზეუმების, 

თეატრების,ბიბლიოთეკების და კულტურის სხვა დაწესებულებების, მუნიციპალური 

სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების კოორდინაცია; 

გ) ძეგლთა დაცვის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების 

კოორდინაცია; 

დ) წინადადებების შემუშავება მის სფეროს მიკუთვნებული დაესებულებების შექმნისა 

და რეორგანიზაციის საკითხებზე; 

ე) დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, საჯარო სკოლების 

მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება; 

ვ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. „ 
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მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე 


