
 
 

პროექტი 
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                               28 აპრილი , 2022  წელი 

                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 

 

 

1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; 

სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  ია ჩხაიძე/ 

 

 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის და სამშენებლო  სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას 

გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის  დამტკიცების 

შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

4. „სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლისთვის, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის მებრძოლი, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენოსანი ვაჟა თოდუას სახელის 

მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ხელაძე/ 

 

5.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახ

დის ინსტრუქციის, დაგვა დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 



 
 

6.„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან 

მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და 

დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-

ნაგებობებისთვის და  II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის 

დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/ 

 

9. „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 დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/ 

 

10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ (ს/ნ 233731478) პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/ 

   

        11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

/მომხსენებელი ლევან ჩხაიძე/ 

 



 
 

12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ხელაძე/ 

____________________________ 

დამატებითი საკითხები: 

 

   13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ხელაძე/ 

 

 

14. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  საბჭოს ღონისძიებათა 2022-2023 

წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი ლოლიტა ურუშაძე/ 

 

 

 15. „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისაგან (GIZ) გრანტის მიღებაზე 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 
/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

 16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის ( პროგრამული კოდით 

02 11 ) პროგრამის განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

 

17. „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 დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  ეკა გუჯაბიძე/ 

 

 



 
 

       18. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი  ალექსანდრე სარიშვილი/ 

       

 

       19.სხვადასხვა საკითხები 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


