
 
 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                 15 დეკემბერი, 2021 წელი 

                                                                                                                                                                     12:00 სთ. 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 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/ 

 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 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/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 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/ 

 

4. „ქალაქ ლაჩხუთში არსებული ჩიხისთვის დარეჯან ქინქლაძის სახელის მინიჭებასთან 

დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის 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 ხელაძე/ 

 

 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 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 როლანდ ლაშხია/ 

 

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 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  ელიკო იმნაძე/ 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის 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 თამარ ფირცხალაიშვილი/ 

 

8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  კარლო კვიტაიშვილი/ 

 

9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო კომისიის  2022 წლის 

სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  ალექსანდრე მახათაძე/ 

 

10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხა   კომისიის  2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  ზაზა წულაძე/ 

 

11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხა და ეთიკის კომისიის  2022 

წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

  

/მომხსენებელი  გიორგი ხელაძე/ 



 
 

 

 

12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის   კომისიის  2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი გიორგი იმნაიშვილი/ 

 

 

13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ. 

/მომხსენებელი ნინო ძიძიგური/ 

 

14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის 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 ემზარ თევდორაძე/ 

 

დამატებითი საკითხი 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  28 მარტის N18  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“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/ 

 

 

  16.სხვადასხვა საკითხები. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


