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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს
ბატონო გიორგი,
გიგზავნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეოთხე კვარტლის
სამუშაო გეგმის პროექტს.
დანართი: 9(ცხრა ) ფურცელი
პატივისცემით,

ნანა ბზეკალავა

საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი
საკრებულოს აპარატი

პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2015 წლის მარტი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე
მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად
მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეოთხე
კვარტლის სამუშაო გეგმა დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში,
მისამართზე, ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის
შესაბამისად.
მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ხელაძე

პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეოთხე კვარტლის
სამუშაო გეგმა
№

საკითხის დასახელება

შესრულების პერიოდი

პასუხისმგებელი პირი და ორგანო

შენიშვნა

1

2

3

4

5

1

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სხდომების
მომზადება და ჩატარება

საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად

საკრებულოს აპარატი,
საკრებულოს ბიურო,
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

2

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ბიუროს
სხდომების მომზადება და
ჩატარება

საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად

საკრებულოს აპარატი,
საკრებულოს ბიურო,
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

3

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს კომისიების
სხდომების მომზადება და
ჩატარება

საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად

საკრებულოს აპარატი, საკრებულოს
შესაბამისი კომისიების
თავმჯდომარეები

4

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ფრაქციათა
სხდომების მომზადება და
ჩატარება

საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად

საკრებულოს აპარატი საკრებულოს
ფრაქციათა თავმჯდომარეები

1

2

3

5

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოში მოქალაქეთა
მიღების ორგანიზება

სისტემატიურად

6

შემოსული განცხადებების,
საჩივრების, წინადადებების,
წერილებისა და
კორესპოდენციების
რეგისტრაცია, შესაბამის
სფეროებსა და თანამდებობის
პირზე გადამისამართება და
კონტროლი შესრულებაზე

საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად

7

საჯარო ინფორმაციის
საკრებულოს რეგლამენტის
მომზადება და გაცემა მოქმედი
შესაბამისად
კანონმდებლობის შესაბამისად

4

საკრებულოს აპარატი, საკრებულოს
ბიურო, საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

საკრებულოს აპარატი,
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი ნინო
ძიძიგური,
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

5

1

2

3

4

8

მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სხდომებზე
განსახილველი
საკრებულოს რეგლამენტის
დადგენილებებისა და
შესაბამისად
განკარგულებების პროექტების
განხილვა

საკრებულოს აპარატი
საკრებულოს ბიურო
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

9

საკრებულოს, საკრებულოს
ბიუროს, კომისიების,
ფრაქციების და მუშა
ჯგუფების სხდომებზე
საკრებულოს რეგლამენტის
ნორმატიული აქტების მიმართ
შესაბამისად
გამოთქმული შენიშვნებისა და
წინადადებების აღრიცხვა და
მათი შესრულების
მიმდინარეობაზე კონტროლი

საკრებულოს აპარატი, საკრებულოს
ბიურო
საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე

მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობასთან შეხვედრების
ორგანიზება, შეხვედრებზე
საკრებულოს რეგლამენტის
10 გამოთქმული წინადადებების
შესაბამისად
აღრიცხვა და მათი
შესრულების მიმდინარეობაზე
კონტროლი

საკრებულოს აპარატი

5

1

2

3

4

11

საზოგადოებრივი დარბაზის
წევრებთან შეხვედრის
ორგანიზება

პერიოდულად

საკრებულოს აპარატი

12

ა(ა)იპ ლანხუთის
მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი
საგანმანათლებლოსაამღზრდელო ცენტრის 9
თვეში გაწეული მუშაობის
ანგარიშის მოსმენა

13

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურისა და
არქიტექტურის სამსახურის
მიერ 9 თვეში გაწეული
მუშაობის ანგარიშის მოსმენა

ოქტომბერი

ოქტომბერი

საკითხთა და სოციალურ საკითხთა,
განათლების,კულტურისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის
თავმჯდომარე ია ჩხაიძე
ა(ა)იპ ლანხუთის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი საგანმანათლებლოსაამღზრდელო ცენტრის ხელმძღვანელი
დავით წულაძე

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის
კომისიის თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე,
გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და
არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
ლევან ჩხაიძე

5

1

14

2

ა(ა)იპ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის გაერთიანებათა
ცენტრის 9 თვეში გაწეული
მუშაობის ანგარიშის მოსმენა

3

ოქტომბერი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის
15
9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
მოსმენა

ოქტომბერი

საკრებულოს წევრების
16 ანგარიშების მოსმენა გრაფიკის
მიხედვით

ოქტომბერი, ნოემბერი

4
საკითხთა და სოციალურ საკითხთა,
განათლების,კულტურისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის
თავმჯდომარე ია ჩხაიძე
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის გაერთიანებათა ცენტრის
ხელმძღვანელი ადელინა კილაძე

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე
სარიშვილი,
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და
მუნიციპალური შესყიდვების
სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია

საკრებულოს აპარატის უფროსი ნინო
ძიძიგური

5

1

2

3

4

17

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის
განხილვა.

ნოემბერი

საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე.
საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეები,
გამგეობის შესაბამისი სამსახურის უფროსი.

18

მუნიციპალიტეტის საჯარო
მოხელეთა რანგირების
შესახებ

ნოემბერი

საკრებულოს სამანდატო,საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარე

19

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის სამსახურების მიერ
გაწეული მუშაობის ანგარიშების
მოსმენა

პერიოდულად

გამგეობის სამსახურების ხელმძღვანელები.
საკრებულოს შესაბამისი კომისიების
თავმჯდომარეები.

5

1

2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე "სოფლის
პროგრამებით"
20
გათვალისწინებული პროექტების
განხილვა

ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების,
ინვესტიციების, ტრანსპორტის,
21
ტურიზმის და მეწარმეობის
განვიტარების ცენტრის ანგარიშის
მოსმენა

3

4

ნოემბერი

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის
კომისიის თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე,
ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის
სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე

დეკემბერი

საკრებულოს ეკონომიკის,ქონების მართვისა
და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე გიორგი
ჩახვაძე,ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის
განვიტარების ცენტრის ხელმძღვანელი გელა
ზოიძე

5

1

2

22

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
2016 წლის ბიუჯეტის საბოლოო
ვარიანტის განხილვა.

ინფორმაცია ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე საშემოდგომო
მოსავლის აღებისა და
23
მოსახლეობის საშეშე მერქნით
უზრუნველყოფის მდგომარეობის
შესახებ

3

დეკემბერი

დეკემბერი

4

საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ხელაძე.
საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეები.
შესაბამისი სამსახურის უფროსი

შესაბამისი სამსახურის უფროსი.
ეკონომიკის,ქონების მართვისა და
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ
საკითხთა და სოციალურ საკითხთა,
განათლების,კულტურისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების
თავმჯდომარეები
გიორგი ჩახვაძე და ია ჩხაიძე
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