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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
  

ბრძანება

KA000031371567019
                                                                                             ქ. ლაგოდეხი

№ 23-ს 25 / ოქტომბერი / 2019 წ.
 
 
 
 

, ,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოსათვის  საკომუნიკაციო  საშუალებების
ყოველთვიური  ხარჯის  გამოყოფისა  და  განაწილების  შესახებ“  ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  თავმჯდომარის  2 0 1 9  წლის  4  იანვრის  N 1 -ს

ბრძანებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე

 

        სამსახურეობრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, უფლებამოსილების

განხორციელების მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონის   ,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსი“   61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის და

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1.შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოსათვის

საკომუნიკაციო საშუალებების   ყოველთვიური ხარჯის გამოყოფისა და განაწილების

შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის   2019 წლის 4

იანვრის   N1-ს ბრძანების დანართში.

2. შეუწყდეს გია კობახიძეს საკომუნიკაციო საშუალებების ყოველთვიური ხარჯი და

ამორთულ იქნეს კორპორაციულ ქსელიდან -ტელეფონის N 595 12 02 18.

3.განესაზღვროს საკომუნიკაციო საშუალებების ყოველთვიური ხარჯი, ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,კარგი მმართველობის“ თავმჯდომარეს - ბესარიონ

შუბითიძეს, ფრაქცია ,,კარგი მმართველობის“ თავმჯდომარის მოადგილეს - მაირბეგ ქოზაევს,

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველების“ თავმჯდომარის მოადგილეს - ვახტანგ ჭიპაშვილს და

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილეს - ხვიჩა

ყაველაშვილს, უფლებამოსილების ვადით, თვეში 10 ლარის ოდენობით.

4. ბრძანების დანართს დაემატოს 32-ე, 33-ე, 34-ე და 35

-ე პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,32. ბესარიონ შუბითიძე 10 ლარი  5 68 63 38 99

  33. მაირბეგ ქოზაევი 10  ლარი 5 99 05 59 69

  34. ვახტანგ ჭიპაშვილი 10 ლარი 5 99 52 67 87

  35. ხვიჩა ყაველაშვილი 10 ლარი 551 11 77 58
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5. ბრძანების ფინანსურ ნაწილზე კონტროლი დაევალოს ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის

მერიის საფინანსო სამსახურს.

 6.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

  7. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთი

თვის ვადაში, გურჯაანის  რაიონულ სასამართლოში, მისამართი: გურჯაანი, სანაპიროს ქ.

№24.

 
  
  

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

კარლო ჯამბურია
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