
 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №12 
 
 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                               18.12.2019 წელი  
                                                                                                                                             12.00 საათი                                                                                                                   

  
  სხდომას თავმჯდომარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ვერიკო კვირკველია. 

 
სხდომას ესწრებოდნენ:  კახა ბოლქვაძე, გოდერძი ქურიძე. 
არ ესწრებოდა: კახა ასკურავა. 
მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი: თამუნა ფირცხალაიშვილი. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის 
წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი. 

 
დღის წესრიგის პროექტი: 

 
 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვის შესახებ. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე 
ხოფერიას ქუჩის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის შესახებ. 

                   /მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის   სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

            /მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 

 4 . „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/ 



5. სხვადასხვა საკითხები. 

 
კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს. 
 
 
კენჭისყრის შედეგები:  
 
მომხრე - 3 
 
წინააღმდეგი -0   
 
დამტკიცდა დღის წესრიგის წარმოდგენილი პროექტი. 

 
 

 
1.დღის წესრიგის პირველი საკითხი- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ, მან აღნიშნა, რომ  კომისიის 
სხდომაზე გამოთქმული ბიუჯეტთან დაკავშირებული შენიშვნები გათვალისწინებული იქნა 
შეძლებისდაგვარად. 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 
 
 
  კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი მიჩნეულ იქნას 
მომზადებულად უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 
 
2.დღის წესრიგის მეორე საკითხი: კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ სხდომას 
გააცნო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე 
ხოფერიას ქუჩის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი და განმარტა, მოქალაქეთა მიმართვის და მერის 
ინიციატივის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ ქუჩას შეცდომით ეწერა ივანე ხოფერია, 
ხოლო, როგორც დაბადების მოწმობით დგინდება მისი ოფიციალური სახელია ონოფრე, 
შესაბამისად, კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნულ ქუჩას გადაერქვას სახელი და 
ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა. 
 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 



 
 
  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შედეგად მიზანშეწონილად მიიჩნია, ქ. ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე ხოფერიას ქუჩას 
ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა. 
 
 
3.დღის წესრიგის მესამე საკითხი:. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ და აღნიშნა, რომ  
როგორც წინა წელს ისე მომავალ წელსაც საკრებულოს სამუშაო გრაფიკი დეტალურად გაწერილი 
იქნება თითოეული  თვის მიხედვით, რაც ორიენტირებული  იქნება  შეძლებისდაგვარად 
მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათ აქტიურ მონაწილეობაზე 
თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 
 
 
კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის   სამუშაო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი მიჩნეულ იქნას მომზადებულად 
უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად. 
 
 
4.დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
კომისიის წევრებს პროექტის თანახმად წარმოდგენილი 17 სოციალური პროგრამა გააცნო მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა, რომელმაც 
დეტალურად ისაუბრა თითოეულ მათგანზე, განხორციელებულია არაერთი ცვლილება, 
გაზრდილია, როგორც ბენეფიციარების ოდენობა ზოგიერთ პროგრამაში ასევე თანხაც და 
დოკუმენტი შეძლებისდაგვარად  მაქსიმალურად მორგებულია მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის მოთხოვნებზე. 
 
 
სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 
 
კენჭისყრის შედეგები: 
მომხრე-3 
წინააღმდეგი – 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 

 
დასკვნა №12 

 
 

 ქ.ლანჩხუთი 18.12.2019 წელი 
 

 
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

დასკვნა: 

  კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი მიჩნეულ იქნას 
მომზადებულად უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 
 
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე 
ხოფერიას ქუჩის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის შესახებ. 

დასკვნა: 

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შედეგად მიზანშეწონილად მიიჩნია, ქ. ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე ხოფერიას ქუჩას 
ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა. 
 
 
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის   სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

                   დასკვნა: 

   კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის   სამუშაო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი მიჩნეულ იქნას მომზადებულად 
უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად. 
 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 


