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ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
 

 

KA000031845339519
*5000 საქართველო, ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ. №1                                  ტელ: 5(99) 856 577                                 ელ.ფოსტა info.gamgeoba@gmail.com 

№ 5-ს 11 / იანვარი / 2019 წ.
 
 
 

ბრძანება

 

,, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით
დასახლებების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების

ინიცირების შესახებ"  ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის
№1-ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

   საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-
ე მუხლის შესაბამისად,     ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების
შერჩევის მიზნით დასახლებების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან

კონსულტაციების ინიცირების შესახებ"  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის 2019
წლის 04 იანვრის № 1-ს ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი № 1
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                       „დანართი №1

             

N  დასახლების
სახელწოდება

საერთო კრების
სხდომის ან
კონსულტაციის

გამართვის თარიღი

გადაწყვეტილების

მიღების ფორმა
პროექტის

საორიენტა
 ციო ზღვრ

ღირებულებ

(ლარებში)
1.     

 
სოფელი ზუმი (995) 29 იანვარი, 2019 წ.

11:00 სთ
კონსულტაცია 8 000

2.     
 

სოფელი ხაბუმე (1413) 29 იანვარი,  2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 10 000

3.     
 

სოფელი მოიდანახე

(785)
29 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

4.     
 

სოფელი ჯუმითი (411) 29 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

8 000

5.     
 

სოფელი მუხური (1238) 29 იანვარი, 2019 წ.
15:00  სთ

კონსულტაცია 10 000
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6.     
 

სოფელი ლეგახარე

(588)
29 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

7.     
 

სოფელი ქოყო (154) 29 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

8.     
 

სოფელი თაია (981) 30 იანვარი, 2019 წ. 
11:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

9.     
 

სოფელი ნაფიჩხოვო

(628)
30 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

10.   სოფელი ლედარსალე
(501)

30 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

11.   სოფელი ხანწკი (443) 30 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

8 000

12.   სოფელი პირველი

ჭოღა (724)
30 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

13.   სოფელი მე-2 ჭოღა

(661)
30 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

14.   სოფელი ლექობალე

(76)
30 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

15.   სოფელი  ახუთი (849) 31 იანვარი, 2019 წ. 
11:00  სთ

კონსულტაცია 8 000

16.   სოფელი მონგირი

(838)
31 იანვარი, 2019 წ. 
11:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

17.   სოფელი ლესიჭინე

(2321)
31 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 10 000

18.   სოფელი მე-2
ლესიჭინე (501)

31 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

19.   სოფელი ოჩხომური

(299)
31 იანვარი, 2019 წ.
13:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

6 000

20.   სოფელი

ქვედაჩხოროწყუ (1192)
31 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

კონსულტაცია 10 000

21.   სოფელი ლეჯიქე (174) 31 იანვარი, 2019 წ.
15:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

22.   სოფელი კირცხი (981) 1 თებერვალი, 2019
წ. 11:00 სთ

კონსულტაცია 8 000

23.   სოფელი სარაქონი

(740)
1 თებერვალი, 2019
წ.  11:00  სთ

კონსულტაცია 8 000

24.   სოფელი ლეწურწუმე

(801)
1 თებერვალი, 2019
წ. 13:00  სთ

კონსულტაცია 8 000

25.   სოფელი ნაგვაზაო (52) 1 თებერვალი, 2019
წ. 13:00 სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

26.   სოფელი ჯუმითი (331) 1 თებერვალი, 2019
წ. 13:00  სთ

საერთო კრების
სხდომა

6 000

27.   სოფელი ნაკიანი (182) 1 თებერვალი, 2019
წ.  13:00  სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

28.   სოფელი ლეახალე

(58)
1 თებერვალი, 2019
წ.  13:00  სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

29.   სოფელი ლექარჩე

(102)
1 თებერვალი, 2019
წ.  13:00  სთ

საერთო კრების
სხდომა

5 000

30.   სოფელი გარახა (575) 1 თებერვალი, 2019
წ.  13:00  სთ

კონსულტაცია 8 000

                                                                                                                                         
                                                                                     ." 
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2.        ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე  და მისი მოქმედება გავრცელდეს
2019 წლის 04 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული
წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში
(მის. ქ. ზუგდიდი, რ. ლაღიძის ქ. №12).

  

 
  
  

მერი დათო გოგუა
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