
 

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

 

 ოქმი N10 

     ქ. ლანჩხუთი                                                                                                 21.08. 2015 წელი 

 

      ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე, საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე გელა კილაძე, საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე, საკრებულოს  

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 

თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარე ალექსანდრე სარიშვილი, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება–

დემოკრატიული საქართველოს’’ თავმჯდომარე კახა  ურუშაძე, საკრებულოს 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე,  საკრებულოს ფრაქციის, ,,ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს ფრაქციის, 

,,ლანჩხუთი–ევრო ატლანტიკური მომავლისთვის’’ თავმჯდომარე ელგუჯა ჩხაიძე, 

საკრებულოს  ფრაქციის, ,,მაჟორიტარების“ თავმჯდომარე ჯუმბერ 

ბლაგიძე,საკრებულოს ფრაქციის, ,,ქართული ოცნება -მრეწველების თავმჯდომარე  

კახაბერ გუჯაბიძე,  საკრებულოს აპარატის  უფროსი ნინო ძიძიგური, საკრებულოს 

აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს 

აპარატის  საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნუნუ სულაკაძე. 

 

     სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  

გამგებელი ზაზა ურუშაძე, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი  როლანდ  ლაშხია, გამგეობის ქონების მართვის, 

ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი გიორგი 

ფაცურია. 

 

     ბიუროს სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს წევრი გიორგი გოგუაძე. 

 

     სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, 

განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ია 

ჩხაიძე. 

 

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ 

განმარტა, რომ ბიუროს  დღის წესრიგის განსაზღვრის შემდეგ  შემოვიდა დამატებით 

ორი საკითხი: პირველი საკითხი– საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის, რომან ბიწაძის 

ინიცირებით,  მეორე საკითხი– გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურიდან. მან  შესთავაზა ბიუროს წევრებს, 

რომ დღის წესრიგს დაემატოს შემოსული საკითხები: 



 

     1.  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის  N37 დადგენილების  

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის შესახებ. 

/მომხსენებელი  რ. ბიწაძე/ 

 

  2.  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების  ნუსხისა 

და  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 30 იანვრის N10 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის შესახებ. 

 

                                                 /მომხსენებელი  გ ფაცურია/ 

 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის 

პროექტი დამატებული საკითხის გათვალისწინებით: 

 

1.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  რ. ლაშხია/ 

 

2. ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N136გ-ს მიმდებარედ არსებული 

ობიექტისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის  თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი  რ. ბიწაძე/ 

 



3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი რ. ბიწაძე/ 

 

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №35 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  რ. ბიწაძე/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N39 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი  რ. ბიწაძე/ 

 

6. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის  N37 დადგენილების  

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 

დადგენის შესახებ. 

/მომხსენებელი  რ. ბიწაძე/ 

 

  7. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების  

ნუსხისა და  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 30 

იანვრის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  განკარგულების პროექტის საკრებულოს 



კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის 

ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო 

თარიღის დადგენის შესახებ. 

/მომხსენებელი  გ ფაცურია/ 

 

      8. სხვადასხვა. 

 

    დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 

გამოთქმულა.  

 

საკრებულოს  თავმჯდომარემ,  გიორგი ხელაძემ   კენჭი უყარა დღის წესრიგის 

პროექტს: 

 

         მომხრე 11 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი 

 

      ბიუროს სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს ფრაქციის, ,,დამოუკიდებელის“, 

თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე. 

 

      დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყებამდე 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ იმსჯელა საკრებულოს 

სხდომის მოწვევის  საკითხზე.  

  

          ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

 

         საკრებულოს  მორიგი სხდომის თარიღად განისაზღვრა  2015 წლის  27 აგვისტო 

 

        მომხრე 12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.  

 

        დღის წესრიგის პირველ საკითხზე  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი სხდომას 

გააცნო გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების 

სამსახურის უფროსმა  როლანდ  ლაშხიამ. მან განმარტა, რომ ძირითადი ცვლილება  

განხორციელდა გამოყოფილ თანხებთან დაკავშირებით. კერძოდ , ჩატარებული 

ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიის საფეძველზე 133 000 ლარით შემცირდა 

გამოყოფილი თანხები ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, გარდა სოფლის 

პროგრამებით გათვალისწინებული პროექტებისა. 

 

         ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 



დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო– 

საბიუჯეტო  კომისია. 

         2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  საფინანსო– საბიუჯეტო  კომისიას, საკრებულოს  ფრაქციებს – 

„ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, 

„ლანჩხუთი–ევრო ატლანტიკური მომავლისთვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  

,,დამოუკიდებელი“ და ,,მაჟორიტარები“.   

        3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის  27 აგვისტოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

        4)  მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი 

როლანდ ლაშხია. 

 

            დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ  

საკითხს:  

   მომხრე 12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

  დღის წესრიგის მეორე საკითხზე - ,,ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N136გ-ს 

მიმდებარედ არსებული ობიექტისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ რომან ბიწაძემ. მან 

განმარტა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს თავმჯდომარის 

სახელზე გამგებლის ხელმოწერით შემოვიდა მოქალაქე  მარიამ კვიტაიშვილის 

წერილი. კერძოდ, ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N136გ–ს მიმდებარედ  მის 

საკუთრებაში არსებულ გეოგრაფიულ ობიექტს (მიწის ნაკვეთი)  მიენიჭოს 

შესაბამისი ნომერი.  

 

          ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

        1),, ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N136გ-ს მიმდებარედ არსებული ობიექტისათვის 

ნომრის მინიჭების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტის  განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისია. 

       2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  

კომისიას, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – ,,ქართული 

ოცნება– დემოკრატიული საქართველო’’, ,,ქართული ოცნება–კონსერვატორები’’, 

,,ლანჩხუთი–ევრო ატლანტიკური მომავლისთვის’’,  ,,დამოუკიდებელი’’,  ,,ქართული 

ოცნება–მრეწველები’’ და ,,მაჟორიტარები’’. 



        3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის  27 აგვისტოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

      4) მომხსენებლად განისაზღვროს  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე რომან ბიწაძე.  

   

        განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ  

საკითხს. 

    მომხრე 12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

 დღის წესრიგის მესამე საკითხზე -„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 

სხდომას გააცნო  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ რომან 

ბიწაძემ. მან განმარტა, რომ  საქართველოს პარლამენტის მიერ მიმდინარე წლის 22 

ივლისს შევიდა  ცვლილებები საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში’’.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ვალდებულია ამ ცვლილებების შესაბამისად  კანონის მიღებიდან 2 თვის ვადაში, 

ხოლო რიგ მუხლებთან მიმართებაში, გამოქვეყნებისთანავე განახორციელოს 

რეგლამენტში ცვლილებები.  

 

 ბიურომ  მიიღო გადაწყვეტილება: 

 1) -„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისია.  

          2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  

კომისიას, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხების კომისიას, საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიას,  საკრებულოს 

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

კომისიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიას, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – 

„ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, 

„ლანჩხუთი– ევრო ატლანტიკური მომავლისათვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  

,,დამოუკიდებელი“ და ,,მაჟორიტარები“.   



       3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 აგვისტოს   მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

       4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე რომან ბიწაძე. 

 

.        განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 
 

          მომხრე 12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

    დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე - . „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 26 სექტემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას 

გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ  რომან ბიწაძემ. მან 

განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

წესის პირველი მუხლი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: საკრებულოს 

წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მიერ საკრებულოს სხდომებისა და მის 

ორგანოთა მუშაობაში მონაწილეობის  მიღების, ამომრჩეველთა შეხვედრების, ასევე 

საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის დავალების შესრულებისთვის  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა( ზღვრული 

ოდენობა) განისაზღვროს თვეში არაუმტეს 397,5 ლარით. 

 

      ბიურომ  მიიღო გადაწყვეტილება: 

         1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №35 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისია. 

         2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  

კომისიას,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება–

დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „ლანჩხუთი– ევრო 

ატლანტიკური მომავლისათვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  ,,დამოუკიდებელი“ 

და ,,მაჟორიტარები“. 

         3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 აგვისტოს   მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 



       4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე რომან ბიწაძე. 

. 

.        განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 
 

          მომხრე 12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N39 

დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი სხდომას გააცნო 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ  რომან ბიწაძემ. მან 

განმარტა,  რომ  ამ დადგენილების პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადება   არ 

გამოიწვევს მუნიციპალური ხარჯების ზრდას. 

 

ბიურომ  მიიღო გადაწყვეტილება: 

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N39 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისია. 

         2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  

კომისიას,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება–

დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „ლანჩხუთი– ევრო 

ატლანტიკური მომავლისათვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  ,,დამოუკიდებელი“ 

და ,,მაჟორიტარები“. 

         3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 აგვისტოს   მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

       4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე რომან ბიწაძე. 

. 

 

           დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 

 

          მომხრე 12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

. 



     დღის წესრიგის მეექვსე საკითხზე-,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 

ოქტომბრის  N37 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე’’ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი სხდომას 

გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ  რომან ბიწაძემ. 

 

        ბიურომ  მიიღო გადაწყვეტილება: 

         1) -,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის  N37 დადგენილების  

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისია. 

         2)  პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  

კომისიას,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება–

დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „ლანჩხუთი– ევრო 

ატლანტიკური მომავლისათვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  ,,დამოუკიდებელი“ 

და ,,მაჟორიტარები“. 

         3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 აგვისტოს   მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

       4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე რომან ბიწაძე. 

 

.        დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები 

არ გამოთქმულა. 

 

          საკრებულოს  თავმჯდომარემ,  გიორგი ხელაძემ  კენჭი უყარა   

განკარგულების პროექტს. 

 

       მომხრე 12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

       დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხზე-,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების  ნუსხისა და  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 30 იანვრის N10 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულების  პროექტი სხდომას გააცნო გამგეობის ქონების მართვის, 

ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსმა  გიორგი ფაცურიამ. მან 

განმარტა, რომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების  ნუსხას დაემატა ახალი საპრივატიზებო  ობიექტები. 



 

          

          ბიურომ  მიიღო გადაწყვეტილება: 

 

       1) ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების  

ნუსხისა და  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 30 

იანვრის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  განკარგულების პროექტის განხილვისათვის 

ძირითად კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  საკითხების კომისია. 

       2) პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიას,    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – 

„ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, 

„ლანჩხუთი– ევრო ატლანტიკური მომავლისათვის“, ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“,  

,,დამოუკიდებელი“ და ,,მაჟორიტარები“. 

         3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 აგვისტოს   მორიგი სხდომის დღის წესრიგის  

      4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი 

გიორგი ფაცურია. 

 

  დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 

გამოთქმულა. 

 

  საკრებულოს  თავმჯდომარემ,  გიორგი ხელაძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ  საკითხს. 

 

 

          მომხრე 12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.  

 

 სხვადასხვა: საკრებულოს წევრმა გიორგი გოგუაძემ საკრებულოს 

თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ითხოვა აზრის გამოთქმის უფლება. 

   

  გიორგი გოგუაძემ აღნიშნა, რომ  სახელმწიფომ უნდა მიაქციოს შპს ,,ბლექს სი 

პროდაქტი’’–ს საქმიანობას ყურადღება. რადგან  ქონება, რომელიც არაა 

რეგისტრირებული, არის სახელმწიფო ქონება . 

 

     გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ  განმარტა, რომ  რაც შეეხება,  ,,ბლექს სი პროდაქტი’’–

ს საქმიანობას  , ამასთან დაკავშირებით დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

და იმედი გამოთქვა, რომ იქნება შესაბამისი რეაგირება.  აგრეთვე,  მიზანშეწონილად 

მიაჩნია, რომ  შეიძლება შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს კომისია. 

      



     გიორგი გოგუაძემ აღნიშნა, რომ თუ  მიმართავენ პროკურატურას, მაშინ 

მისაღებია, ამ ფირმას აქვს ვალი და უნდა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ. 

 

     საკრებულოს წევრმა გიორგი ჩახვაძემ განმარტა, რომ გრიგოლეთში შემოსულია 

განცხადებები ლეგალიზაციაზე. ამას ჭირდება შესაბამის სამსახურებში განხილვა. 

ძალიან ცუდი სიტუაციაა. ყოველი კვადრატული მიწა მითვისებულია. შეიძლება 

მხოლოდ ის მიწა დაკანონდეს, სადაც შენობებია. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს 

განაშენიენების გეგმა. 

 

       საკრებულოს წევრმა  ჯუმბერ ბლაგიძემ განმარტა, რომ ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

უნდა ჩატარდეს წესების დაცვით, თორემ მაგნიტური ქვიშა ზიანდება. ამასთან, მან 

აღნიშნა, რომ აუცილებელია გარა განათების შეკეთება. აგრეთვე მოითხოვა კაბინეტის 

კეთილმოწყობა, რადგან არ აქვს სამუშაო პირობები. 
  

     გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ  განმარტა, რომ სამუშაოების შემსრულებელი ფირმა 

ვალდებულია 2 წლის განმავლობაში ჩაატაროს გარე განათების სარწმონტო 

სამუშაოები, ხოლო რაც შეეხება კაბინეტის კეთილმოწყობას, საკრებულოს წევრმა 

ამასთან დაკავშირებით უნდა გააკეთოს წერილობით განაცხადი. 

 

   ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

 

   საკრებულოს თავმჯდომარე                                  გიორგი ხელაძე 

 

 

  საკრებულოს აპარატის უფროსი                           ნინო ძიძიგური 

 

 

  საკრებულოს აპარატის  საორგანიზაციო  

 განყოფილების  უფროსი                                         ნანა ბზეკალავა 

 

 

   საკრებულოს აპარატის  საორგანიზაციო  

 განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი               ნუნუ სულაკაძე     


