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კომისიის	თავმჯდომარე



N საკითხის დასახელება
შესრულების

 ვადა
შემსრულებელი შენიშვნა

1
2022 წლის საპრივატიზაციო ნუსხისა და გეგმის 

დამტკიცება
იანვარი

ზაზა წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიიდან  
შემოსული იმ ნორმატიული აქტების, 

პროექტების განხილვა და შესაბამისი დასკვნის 
მომზადება, რომლებიც ეხება-

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგიების პროგრამებისა და 

პროექტების მომზადებას, მათი 
განხორციელების მონიტორინგს და შეფასებას, 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
ფლობის, განკარგვისა და ქონების 
სარგებლობის წესის დადგენას, 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების შეძენას, 
ფლობას და განკარგვას, თვითმმართველი 

ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი 
ფასისა და სარგებლობის ოდენობის დადგენას, 
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში 
არსებული მიწით სარგებლობის წესების 

დადგენას.

პერიოდულად
კომისიის 

შემადგენლობა

3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის დამტკიცება

თებერვალი

 ზაზა წულაძე, მერიის 
შესაბამისი სამსახურის 

ხელმძღვანელი, 
კომისიის 

შემადგენლობა

4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის 
ბალანსზე ასევე,კერძო საკუთრებაში არსებული 

ქონების საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 
გადასახადის განაკვეთის განსაზღვრა

თებერვალი

ზაზა წულაძე, მერიის 
შესაბამისი სამსახურის 

ხელმძღვანელი, 
კომისიის 

შემადგენლობა

                                                                                                                                                           პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხა კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა



5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა

მარტი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი, ზაზა 
წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

6
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის  

შემოღება  და მისი  განაკვეთის განსაზღვრა
მარტი

ზაზა წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

7

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა და 

ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებასთან 
დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება

აპრილი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი,  ზაზა 
წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

8
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის 
პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშის მოსმენა 

აპრილი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი,  ზაზა 
წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

9

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის სფეროს მიკუთვნებული  

ა.(ა.)ი.პ.- ების ანგარიშების მოსმენა

6 თვეში ერთხელ
ზაზა წულაძე,  

შესაბამისი ა(ა)იპ-ების 
ხელმძღვანელები

11

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული ეროვნული პარკისა 
და ტყის ფონდიდან საშეშე ხე-ტყის დროულად 

გამოყოფასთან დაკავშირებით სატყეოს 
ეროვნულ სააგენტოსთან კონსულტაციებისა და 

საჭირო ღონისძიებების გამართვა

ივნისი
ზაზა წულაძე, კომისიის 

შემადგენლობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 
თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 

მოსმენა
ივლისი 

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი,  ზაზა 
წულაძე,კომისიის 
შემადგენლობა

13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 
არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების 

აღრიცხვა
აგვისტო

ზაზა წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

14
მიმდინარე წლის მერიის სამსახურების მიერ 

შესრულებული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის 
მოსმენა

სექტემბერი

ზაზა წულაძე, მერიის 
შესაბამისი სამსახურის 
ხელმძღვანელები,კომის

იის შემადგენლობა

15
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 
თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 

მოსმენა
ოქტომბერი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი,  გიორგი 
ჩახვაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

16
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 

საპრივატიზაციო ნუსხაში შესატანი 
ობიექტების განხილვა

ოქტომბერი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი, ზაზა 
წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

17
2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და 

ბიუჯეტის პროექტის განხილვა
ნოემბერი

მერიის შესაბამისი 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი,  ზაზა 
წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა

18

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის სფეროს მიკუთვნებული  

ა.(ა.)ი.პ- ების 1 წლის ანგარიშის მოსმენა

დეკემბერი
ზაზა წულაძე, 

შესაბამისი ა(ა)იპ-ების 
ხელმძღვანელები



19
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 

საპრივატიზაციო გეგმის მომზადება
დეკემბერი

ზაზა წულაძე, კომისიის 
შემადგენლობა
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