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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს
ბიუროს    სხდომის

ოქმი N11

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                  18.10.2018  წელი                                                        

   ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე  ემზარ  
თევდორაძე, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია, 
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე  სპარტაკ კვაჭაძე, 
საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)  ნინო ძიძიგური, საკრებულოს აპარატის მესამე 
რანგის პირველი კატერიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ია მოქია, 
საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატერიის უფროსი სპეციალისტი 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, საკრებულოს აპარტის 
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის 
შემსრულებელი ეკა მეგრელიშვილი.

     სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ფაცურია და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ 
იმედაიშვილი.

სხდომის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 
როლანდ ლაშხია იმყოფება მივლინებაში და მერიის ოფიციალური მომართვის 
საფუძველზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მე-9 თვის შესრულების შესახებ 



ანგარიშს სხდომას წარუდგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ იმედაიშვილი. 

   საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის 
პროექტი: 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, 
განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 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 ვ. კვირკველია/

3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მე-9 თვის  შესრულების 
შესახებ ანგარიშის მოსმენა.

/მომხსენებელი თ. იმედაიშვილი/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის 
ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის 
ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

 
/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/

5. სხვადასხვა საკითხები.



  დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.

  მომხრე  7 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყებამდე ლანჩხუთის    
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ იმსჯელა  საკრებულოს მორიგი სხდომის 
მოწვევის  თარიღის შესახებ. 

   საკრებულოს  მორიგი სხდომის მოწვევის თარიღად განისაზღვრა  2018  წლის  31 
ოქტომბერი 11:00 საათი.

დღის წესრიგის პირველი საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ. მან 
აღნიშნა, რომ  ცვლილება არის ტექნიკური ხასიათის, რომლის მიხედვითაც  დებულებაში 
სიტყვა "გამგებელი" იცვლება სიტყვა "მერი"-თ.

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.

        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1 „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.

2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს:  „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.

3. პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
31ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.



მომხრე   7 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 დღის წესრიგის მეორე საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 
წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ. მან აღნიშნა, რომ ვინაიდან საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ჰყავს ერთი მოადგილე დადგენილების პროექტში სიტყვა 
"მოადგილეები"-ს ნაცვლად ჩაიწერება სიტყვა "მოადგილე". 

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების  პროექტთან  დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.

        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.

2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს: „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.

 3. პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე  7 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მესამე საკითხი  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტის მე-9 თვის  შესრულების ანგარიში სხდომას წარუდგინა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის 
შემსრულებელმა, თამაზ იმედაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ სექტემბრის მდგომარეობით 
ბიუჯეტი შესრულებულია 86,3%-ით. აქედან ქონების გადასახადმა შეადგინა-96,8%, 
გადასახადებმა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე-117,4% და შემოსავალმა ჯარიმები, 
სანქციები და საურავებიდან შეადგინა 84,1%.



 ბიუროს წევრების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშთან დაკავშირებით შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მე-9 თვის შესრულების ანგარიში 
ბიუროს  წევრების მიერ ცნობად იქნა მიღებული.

 
 დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის 
მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო 
მოწმობის ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და 
ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის №16 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ. მან 
აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ დადგენილების პროექტში სიტყვა "გამგებელი" იცვლება 
სიტყვა "მერი"-თ.

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.

        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის 
ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის 
ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.

2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს: „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“,  „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.

3. პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.



4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ      კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე  7 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


