
ახალარჩეული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  პირველი სხდომის დღის წესრიგი 
 

 
ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                      03 დეკემბერი,  2021  წელი                                                                                                      

12:00 საათი 
 
1. N61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება. 

 
/მომხსენებელი: თამარ ბისიეშვილი/ 

 
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 
 

/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 
 
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმის დამთვლელი საკრებულოს კომისიის 

არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 
 

/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 
 

4. „2021 წლის 02 ოქტომბერს არჩეული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 

 
5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების ცნობად მიღების 

შესახებ. 
 

/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 
 
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და 

პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 

 
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 
 

/მომხსენებელი: უხუცესი წევრი/ 



 
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 
 

/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 
 
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 
 

/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 
 
10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 
 

/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 
 

11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 
12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 
13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 
14. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 



15. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 
16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი: საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                              


