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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტსის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს
ბატონო გიორგი
როგორც

მოგეხსენებათ,

საქართველოს

ორგანული

კანონის

„საქართველოს

საარჩევნო კოდექსი“-ს 46-ე მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოები

ვალდებულნი

არიან

განსაზღვრონ

ადგილები

სააგიტაციო

მასალის

გასაკრავად და გამოსაფენად და გამოყოფილი ადგილების ან/და დადგმული სტენდების
თაობაზე ინფორმაცია გამოაქვეყნონ არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა
(2016 წლის 18 ივნისი). ასევე უნდა განისაზღვროს იმ შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი,
რომლებზედაც სააგიტაციო მასალის განთავსება აკრძალულია.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად
და გამოსაფენად
ადგილების
გამოყოფის შესახებ“ და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიგ შენობანაგებობებზე
სააგიტაციო მასალის განთავსების აკრძალვის შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებების პროექტებს.
ვინაიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს 46-ე მუხლის შესაბამისად
გადაწყვეტილების მისაღებად განსაზღვრულია მცირე ვადა, გთხოვთ მოიწვიოთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, რათა შესაბამისი გადაწყვეტილება საკრებულოს მიერ
მიღებულ იქნეს მ/წლის 18 ივნისამდე.
პატივისცემით,

ზაზა ურუშაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
პირველ მოადგილეს ბატონ ნუგზარ ცინცაძეს

მოხსენებითი ბარათი
ბატონო ნუგზარ,
წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების
გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილების ჩამონათვალს.
გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს სათანადო პროექტის მომზადება.
დანართი 2 ფურცლად.
პატივისცემით,
გიორგი ფაცურია

სამსახურის უფროსი
ქონების მართვის,ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2016 წლის ივნისი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიგ შენობა-ნაგებობებზე
სააგიტაციო მასალის განთავსების აკრძალვის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებისა და საქართველოს ორგანული
კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 46–ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. აიკრძალოს საარჩევნო პლაკატების გაკვრა საკულტო ნაგებობებზე,
კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების,
სასამართლოების,
პროკურატურის, სამხედრო შენაერთებისა და პოლიციის შენობების ინტერიერსა და
ექსტერიერში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე.
მუხლი 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ
შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი, რომლებზედაც აკრძალულია სააგიტაციო მასალის
განთავსება, დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3. 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 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ხელაძე

დანართი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობები, რომლებზეც
აკრძალულია სააგიტაციო მასალის განთავსება

1

misamarTi

daniSnuleba

2

q. lanCxuTi, marjaniSvilis q#9

baga baRi

3

q.lanCxuTi Jordanias q#99

kulturis saxli

4

q.lanCxuTi ninoSvilis q#60

centraluri biblioTeka

5

q.lanCxuTi ninoSvilis q#55

samusiko skola

6

nigvzianis Temi

ninoSvilis saxl muzeumi

7

CoCxaTi, Sromisubani

baga baRi

8

q.lanCxuTi ninoSvilis q #37

qalaqis teritoriuli organos
da a(a)ip-ebis Senoba-nageboba

9

lesa

baga baRi

1
0

SuxuTi

yofili koleqtivis Senoba
(sof acanis asaxvevTan)

1
1

juruyveTi

baga baRi

პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2016 წლის ივნისი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად
და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებისა და საქართველოს ორგანული
კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 46–ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. გამოიყოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო
პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილები დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2. დაევალოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აპარატს უზრუნველყოს ამ
განკარგულების პირველი მუხლით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილების
თაობაზე ინფორმაციის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნება.
მუხლი 3. 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 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ხელაძე

დანართი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავი და
გამოსაფენი ადგილები.
N

მისამართი

დანიშნულება

საკადასტრო კოდი

1

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.52.013

2

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.56.014

3

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.51.029

და კვირკველიას ქ. კვეთა
4

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.51.010

5

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.52.008

6

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.52.009

7

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.52.017

8

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.52.028

სკვერი

27.06.56.081

და კვირკველიას ქ. კვეთა
9

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.
N103

და ჟორდანიას ქ.
N105 შორის

10

გვიმბალაური

სკვერი

27.08.47.006

11

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ.

სკვერი

27.06.51.006

12

შუხუთი

სკვერი

27.05.46.023

13

აცანა

სკვერი

27.02.44.003

14

ჩიბათი

სკვერი

27.09.50.011

15

ლესა

სკვერი

27.10.46.002

16

მამათი

სკვერი

17

მამათი, კონჭკათის უბანი

მოსაცდელი

შენიშვნა

18

მამათი, კონჭკათის უბანი

მოსაცდელი

19

მამათი, შათირის უბანი

მოსაცდელი

20

ზემო აკეთი

მოსაცდელი

21

აკეთი, გაგურის უბანი

მოსაცდელი

22

აცანა, ტელმანის უბანი

მოსაცდელი

23

აცანა

მოსაცდელი

24

ლესა

მოსაცდელი

25

ლესა, ჭინათის უბანი

მოსაცდელი

26

ბაღლეფი

მოსაცდელი

27

ჯურუყვეთი

მოსაცდელი

28

ნიგვზიანი

მოსაცდელი

29

შრომისუბანი

მოსაცდელი

30

ხორეთი

მოსაცდელი

31

ჩოჩხათი, ოდილაურის

მოსაცდელი

უბანი
32

ნინოშვილი

მოსაცდელი

33

ნინოშვილი

მოსაცდელი

34

ნინოშვილი

მოსაცდელი

35

აკეთი, გაგურის უბანი

მოსაცდელი

36

ზემო აკეთი

მოსაცდელი

