
 
 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                  28 ივნისი, 2022  წელი 

                                                                                                                                                                              12:00 სთ. 

 

1. „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/ 

 

 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 



 
 

 

 

 7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

    10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

    11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა/ 

 

    12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში  2022  წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული  

პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი ალეკო კირვალიძე/ 

 

   13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლესის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჭინათში არსებული 

ქუჩისთვის თამაზ გოგიჩაიშვილის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების 

მიზანშეწონილობის შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი გიორგი ხელაძე/ 



 
 

 

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

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 იანვრის 

N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

 

              /მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი/ 

 

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 დამტკიცების შესახებ. 

 

/მომხსენებელი ომარ ჯანაძე/ 

 

 

 

16.სხვადასხვა საკითხები 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                             ბესიკ ტაბიძე 


