
განკარგულება:გ-49.492227310

თარიღი:30/09/2022

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	121

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

2022	წლის	IV	კვარტლის	სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 61–ე
მუხლის	 მე–2	 ნაწილისადა	 „წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტი“-ს	 50–ე
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1.	 დამტკიცდეს	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 IV	 კვარტლის
სამუშაო	გეგმა	(თან	ერთვის).

2.	 საკრებულოს	 კომისიების	 თავმჯდომარეებმა	 და	 მუნიციპალიტეტის	 მერიამ	 დადგენილ
ვადებში	 მოამზადონ	 სამუშაო	 გეგმით	 გათვალისწინებული	 საკითხები	 და	 დროულად
დაარეგისტრირონ	საკრებულოს	აპარატში.

3.	 კონტროლი	 განკარგულების	 შესრულებაზე	 დაევალოს	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველ	მოადგილეს	კობა	გურეშიძეს.

4.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.
5.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონით	 დადგენილი	 წესით,	 მისი	 გაცნობიდან

ერთი	თვის	 ვადაში	 ქუთაისის	 საქალაქო	 სასამართლოში	 (მის:	 ქ.	 ქუთაისი,	 კუპრაძის	 ქ.
№11).
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის IV კვარტლის
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განსახილველი საკითხების
დასახელება

პასუხისმგებელი 
საკითხის მომზადებაზე

მასალების 
საკრებულო
ს აპარატში 

წარმოდგენი
ს თარიღი
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(პირველ) 
ბიუროზე 

განხილვის 
თარიღი

საკრებულ
ოს 

კომისიაზე 
განხილვის 

თარიღი

საკრებულოს 
(მეორე) 

ბიუროზე 
განხილვის 

თარიღი

საკრებულო
ს სხდომაზე 
განხილვის 

თარიღი
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10
ანგარიში - წყალტუბოს მუნიციპალიტე-ტის 2022 
წლის ბიუჯეტის 9 თვის  შესრულების შესახებ

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
 თავმჯდომარე

(ა.ღიბრაძე)

მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახური
(ფ. გაგოშიძე)

10.10.2022 12.10.2022 24.10.2022 26.10.2022 28.10.2022

10

ანგარიში - ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობისა და დასუფთავების 
გაერთიანების“ მიერ 2022 წლის I-II კვარტალში 
გაწეული მუშაობის შესახებ

ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე
(რ. დიდავა)

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და 
დასუფთავების გაერთიანება“

(დ. იობიძე)

10.10.2022 12.10.2022 24.10.2022 26.10.2022 28.10.2022

IV

10

   ანგარიში - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 
კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2022 
წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ

კულტურის, განათლების, 
ტურიზმის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე

(ლ. ჩანქსელიანი)

მუნიციპალიტეტის მერიის 
კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახური

(რ. მარგიანი)

10.10.2022 12.10.2022 24.10.2022 26.10.2022 28.10.2022
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10

   ანგარიში - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახურის მიერ 2022 წლის I-II კვარტალში 
გაწეული მუშაობის შესახებ

ჯანდაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე
(შ. კილაძე)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური
(ნ. ჩაკვეტაძე)

10.10.2022 12.10.2022 24.10.2022 26.10.2022 28.10.2022

11
ინფორმაცია - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
2022 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის 
სარეზერვო ფონდის განკარგვის  შესახებ

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
 თავმჯდომარე

(ა.ღიბრაძე)

მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახური
(ფ. გაგოშიძე)

07.11.2022 09.11.2022 21.11.2022    24.11.2022 25.11.2022

11

ანგარიში -წყალტუბოს მუნიციპალიტერტის 
მერიის სამხედრო აღრიცხვის,  გაწვევისა და 
მობილიზაციის  სამსახურის მიერ    2022 წლის II-
III  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ

კომისიის თავმჯდომარე
(რ. დიდავა);

წყალტუბოს მუნიციპალიტერტის 
მერიის სამხედრო აღრიცხვის,  
გაწვევისა და მობილიზაციის  

სამსახური
(გ. ჩაკვეტაძე)

07.11.2022 09.11.2022 21.11.2022    24.11.2022 25.11.2022

IV

11  

   ანგარიში - ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“-ს  მიერ
2022 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის 
შესახებ

          კომისიის  თავმჯდომარე
(ლ. ჩანქსელიანი);

ა(ა)იპ „წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და 

ახალგაზრდობის ცენტრი“
(ნ. ხურცია)

07.11.2022 09.11.2022 21.11.2022    24.11.2022 25.11.2022



1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV 
12

ანგარიში - ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო 
ცენტრი“-ს მიერ 2022 წლის I-II კვარტალში 
გაწეული მუშაობის შესახებ

კომისიის
თავმჯდომარე

(ლ. ჩანქსელიანი);

ა(ა)იპ „წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის ტურიზმის 
განვითარების საკოორდინაციო 

ცენტრი“
(ვ. ზურაბიანი)

12.12.2022 14.12.2022 26.12.2022    28.12.2022 30.12.2022
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