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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს
ბიუროს   სხდომის

ოქმი N 2

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                   18. 12. 2017  წელი                                                        

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, 
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია,  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე  ელისო ჭიჭინაძე,  
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე,  
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარე  ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)  ნინო ძიძიგური. 
საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი (საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი)  ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს 
აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნუნუ სულაკაძე, 
საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
იურიდიულ საკითხებში ია მოქია, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია 
კუპატაძე.

    სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი 
ალექსანდრე სარიშვილი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე გიორგი ფაცურია,  
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა,  
მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების 
სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია,  ოზურგეთის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის“  
პროექტების მენეჯერი ლევან მჟავანაძე, ტელეკომპანია ,,გურია“-ს ჟურნალისტი ნინო 
ვაშაყმაძე, მედიის წარმომადგენლები.



   საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ დღის წესრიგის განსაზღვრის 
შემდეგ მერიიდან შემოვიდა რიგი საკითხებისა, რომელიც ეხება მერიის დებულების, 
საშტატო ნუსხისა და ცალკეული სამსახურების დებულებების დამტკიცებას. ასევე, 
საკრებულოში იქმნება ორი ფრაქცია. აქედან გამომდინარე,  საკრებულოს თავმჯდომარემ 
მოუწოდა ბიუროს წევრებს, რათა შესაბამისი კომისიის დასკვნის მოსმენა დაემატოს დღის 
წესრიგის პროექტს. 

  საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ,  ვერიკო კვირკველიამ თხოვნით მიმართა  საკრებულოს თვმჯდომარეს, 
რომ დღის წესრიგის პროექტით  გათვალისწინებული  ოცდამეცხრე და ოცდამეათე 
საკითხები განხილულიყო პირველ და მეორე საკითხებად.
 
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის პროექტის 
შესწორებული ვარიანტი:  

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
კონსერვატორების“ შექმნის შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნის 
მოსმენის თაობაზე.  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
მრეწველების“ შექმნის შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნის 
მოსმენის თაობაზე.  

/მომხსენებელი  ვ. კვირკველია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 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/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 
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 ა. მახათაძე/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 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 გ. გვარჯალაძე/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 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 გ. ჩახვაძე/

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 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 ე. ჭიჭინაძე/

8.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის 
დამტკიცების 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. ლაშხია/

9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 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 რ. ლაშხია/

10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,  
იურიდიულ   საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/

11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 2018 
წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

/მომხსენებელი ა. მახათაძე/

12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

/მომხსენებელი ე. ჭიჭინაძე/

13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკის,  ქონების  მართვისა  და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ. 

/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/

14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 

/მომხსენებელი გ. გვარჯალაძე/

15.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის  სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების 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 ვ. კვირკველია/



16. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი ნ. ძიძიგური/

17. პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიის გამგეობის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 15 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების 
პროექტის განხილვის თაობაზე. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/

18. პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიის საკრებულოს 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 24 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების 
პროექტის განხილვის თაობაზე. 

/მომხსენებელი ვ. კვირკველია/

19. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

20. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

21. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 
დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/



22. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

23. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

24. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/
25. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

26. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/



27. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 
დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

28. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

29. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 
დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

30. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

31. სხვადასხვა.

  დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ სხვა შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

   საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:



    მომხრე 8  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  2017  წლის  27 
დეკემბერი, 11:00 საათი.

    
    დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ შექმნის შესახებ ბიუროს წევრებს 
კომისიის დასკვნა გააცნო საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,  ვერიკო კვირკველიამ. მან აღნიშნა, რომ 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს მიერ წარმოდგენილია განცხადება 
ფრაქციის დაფუძნების თაობაზე და განმარტა, რომ ფრაქციის შექმნა შეესაბამება 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 30-ე 
მუხლის მოთხოვნებს.

     ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
კონსერვატორების“ შექმნის შესახებ საკითხი შეტანილ იქნას ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში. 
2.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო 
კვირკველია.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მეორე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ შექმნის შესახებ ბიუროს წევრებს კომისიის 
დასკვნა გააცნო საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის   თავმჯდომარემ,  ვერიკო კვირკველიამ. მან აღნიშნა, რომ ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს მიერ წარმოდგენილია განცხადება ფრაქციის 
დაფუძნების თაობაზე და განმარტა, რომ ფრაქცია სრულად აკმაყოფილებს კანონის 
მოთხოვნებს. 



  ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

1.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
მრეწველების“ შექმნის შესახებ საკითხი შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
2.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 
ვერიკო კვირკველია.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის   თავმჯდომარემ,  ვერიკო კვირკველიამ.

    ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
   ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად 
კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისია. 
2.დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას. 
3.პროექტი კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ 
იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 
ვერიკო კვირკველია.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.



  დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომა გააცნო საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ.   

  ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
   ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია. 2.დადგენილების პროექტი 
განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას. 
3.პროექტი კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ 
იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ.  

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

   ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია. 2.დადგენილების 
პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას. 



3.პროექტი კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ 
იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი 
გვარჯალაძე.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეექვსე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ,  გიორგი ჩახვაძემ. 

   ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია. 2.დადგენილების პროექტი 
განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას. 
3.პროექტი კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ 
იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადენილების პროექტს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეშვიდე  საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ,  ელისო 
ჭიჭინაძემ.  

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

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია. 2.დადგენილების 
პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას.
3. პროექტი კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ 
იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
 4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე ელისო ჭიჭინაძე.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მერვე  საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო 
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, 
რომ 2018 -2021 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს 
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების 
გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
2. განათლება;
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

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



  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკრგულების 
პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისია. 
2.განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას, სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას, 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას – „ქართული ოცნება–
დემოკრატიული საქართველო“. 
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეცხრე  საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო და 
მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ 
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ 
იქნა მიმდინარე წლის შემოსავლების მობილიზაციის საკითხი და წინა ორი წლის 
ფაქტობრივი მდგომარეობა. ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 8 757 600 ლარით. 
საშემოსავლო გადასახადი 2017 წელთან შედარებით შემცირებულია 100 000 ლარით და ამ 
კუთხით გათვალისწინებულია 450 000 ლარი, რაც უზრუნველყოფს საშემოსავლო 
ნაწილის სტაბილურობას. მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში რეალურად იქნა 
გათვლილი საგადასახადო ბაზა, რომელიც იქნება ოპტიმალურად შესრულებადი.  
გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვრა 6 238 600 ლარით. აქედან გამომდინარე, 
ბიუჯეტი მთლიანად განისაზღვრა 8 757 600 ლარით, ხარჯვითი ნაწილი კანონის 
მიხედვით შეზღუდულია და  არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე წლის საკასო 
მაჩვენებელს. იგი განისაზღვრა   8 588 600 ლარით. ა(ა)იპ- ების დაფინანსება 
(სუბსიდირება) შეადგენს  5 297 000 ლარს. ამ ეტაპისთვის  პროექტში 
ინფრასტრუქტურული კუთხით გათვალისწინებულია 205 000 ლარი.  მთავრობის მიერ 
შესაბამისი განკარგულების მიღების შემდეგ  მომავალი წლის დასაწყისში 
მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყოფა 
გარკვეული ფინანსები, რომელიც  ადგილობრივ   ბიუჯეტში აისახება შესაბამისი 
ცვლილებების სახით.  მუნიციპალიტეტის ყველა ა(ა)იპ-ის დაფინანსება ძირითადად 
დატოვებულ იქნა 2017 წლის დონეზე. გამონაკლისია მხოლოდ  ორი ა(ა)იპ: ლანჩხუთის 



მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი“ და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ,,ლანჩხუთი - სერვისი“, რადგან მათთან დაკავშირებით 
აუცილებელ ღონისძიებებს წარმოადგენს ბიუჯეტის გაზრდა. საკურორტო სეზონზე  
გრიგოლეთის სანაპირო  ზოლის დასუფთავებასთან დაკავშირებით წინაწარ მისაღები 
იქნება დამატებითი ღონისძიებები, რომელთა  შესახებ შესაბამისად ეცნობება მთავრობას 
და შეთანხმების შემთხვევაში მოხდება მათი განხორციელება.  2018 წლისთვის იგეგმება 
გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები  მუნიციპალიტეტის მერიაში. მომავალი წლის 
პირველ კვრტალში ასევე ა(ა)იპ-ებში განხორციელდება ძირითადი სტრუქტურული 
ცვლილებები,  რომელთა შესაბამისობაშიც იქნება მოყვანილი მუნიციპალური ბიუჯეტი.

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

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისია. 
2.დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას, სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას, 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას – „ქართული ოცნება–
დემოკრატიული საქართველო“.
 3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 დღის წესრიგის მეათე  საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო,  იურიდიულ   საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის 2018 წლის 
სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,  ვერიკო კვირკველიამ.  მან 
აღნიშნა, რომ  კომისიის სამუშაო გეგმა სრულ თანხვედრაშია საკრებულოს რეგლამენტთან. 
  
  საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისიის 
თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ მიერ 
გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება შესაბამისად.



  ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,  
იურიდიულ   საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მეთერთმეტე საკითხზე:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო 
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ. მან 
აღნიშნა, რომ  კომისიის სამუშაო გეგმა სრულად შეესაბამება საკრებულოს რეგლამენტს. 
  
  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, 
რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ მიერ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები 
შესაბამისად იქნება გათვალისწინებული. 

 ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა.

   საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეთორმეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
2018 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ,  ელისო 
ჭიჭინაძემ.  მან აღნიშნა, რომ  კომისიის სამუშაო გეგმა სრულ თანხვედრაშია საკრებულოს 
რეგლამენტთან. 
  
  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან 
დაკავშირებით მათ მიერ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები გათვალისწინებული 
იქნება შესაბამისად.



  ბიუროს წევრების მიერ  საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნული საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეცამეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
ეკონომიკის,  ქონების  მართვისა  და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2018 
წლის სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ,  გიორგი 
ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, რომ  კომისიის სამუშაო გეგმა სრულად შეესაბამება  საკრებულოს 
რეგლამენტს. 
  
  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ 
მიერ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები შესაბამისად იქნება გათვალისწინებული.

  ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  ქონების  
მართვისა  და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა.   
     
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეთოთხმეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისიის 2018 წლის 
სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ.  
მან აღნიშნა, რომ  კომისიის სამუშაო გეგმა სრულ თანხვედრაშია საკრებულოს 
რეგლამენტთან. 
  
  საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ 
მიერ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება შესაბამისად.



  ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა.
        
 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეთხუტთმეტე საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2018 წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,  ვერიკო 
კვირკველიამ.  მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს სამუშაო გეგმა სრულ თანხვედრაშია 
საკრებულოს რეგლამენტთან. 
  
  საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ მიერ 
გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება შესაბამისად.

  ბიუროს წევრების მიერ განკარგულების პროექტის მიმართ  შენიშვნები და წინადადებები 
არ გამოთქმულა.
        
  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია. 
2.განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას, სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას, 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას – „ქართული ოცნება–
დემოკრატიული საქართველო“. 
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 



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

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

 მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეთექვსმეტე საკითხზე:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის 2018 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს აპარატის 
პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა (აპარატის 
უფროსი)  ნინო ძიძიგურმა. მან აღნიშნა, რომ აპარატის სამუშაო გეგმა სრულ თანხვედრაშია 
საკრებულოს რეგლამენტთან. აქ ძირითადი ფუნქცია - მოვალეობები გაწერილია 
დებულების შესაბამისად. 
  
  საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელმა მიმართა ბიუროს წევრებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათ მიერ 
გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები  გათვალისწინებული იქნება შესაბამისად .

  ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2018 წლის სამუშაო 
გეგმა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეჩვიდმეტე საკითხზე: პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტიის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“  დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,  ვერიკო 
კვირკველიამ.  

      ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
   ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიის გამგეობის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 



წლის 15 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  დადგენილების 
პროექტის მოსმენა შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 27 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
2.მომხსენებლად განისაზღვროს პეტიციის ინიციატორი დავით გოგიჩაიშვილი.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეთვრამეტე საკითხზე: პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტიის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი  სხდომას გააცნო საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,  ვერიკო 
კვირკველიამ.  

     ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
   ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.პეტიციის სახით წარმოდგენილი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიის საკრებულოს 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 24 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოებს დაწყების თაობაზე“ დადგენილების პროექტის 
მოსმენა შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 
დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
2.მომხსენებლებად განისაზღვრონ პეტიციის ინიციატორები დავით გოგიჩაიშვილი და 
მინდია სალუქვაძე.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეცხრამეტე საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.



  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის მეოცე საკითხზე:   „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამეერთე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამეორე საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.



  დღის წესრიგის ოცდამესამე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამოთხე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამეხუთე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.



  დღის წესრიგის ოცდამეექვსე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამეშვიდე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა 
აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამერვე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.



  დღის წესრიგის ოცდამეცხრე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის ოცდამეათე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა, შოთა ჩაგუნავამ. 

   ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ 
გამოთქმულა.
        
  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

  მომხრე  8 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  
სხვადასხვა:

   საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე,  ვერიკო კვირკველია დაინტერესდა საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო 
პროცესის შეწყვეტის და განახლების თარიღით. მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღებში 
სააღმზრდელო პროცესი წყდება მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს და განახლდება მომავალი 
წლის 15 იანვარს, მაგრამ  მისი აზრით,  ბაღები გაიხსნება  უფრო გვიან - 25 იანვარს, 
როგორც ეს გასულ წელს მოხდა. მშობლებს აინტერესებს, რატომ არ ხდება სააღმზრდელო 
პროცესის შეწყვეტა 29 დეკემბერს, როგორც ეს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 
ხორციელდება. საკრებულოს წევრის თქმით,  მიზეზად სახელდება ის,რომ ქალაქ 
თბილისში საბავშვო ბაღები იხსნება 22 დეკემბერს,   რაც სრულიად გაუგებარია, რადგან 
თბილისის საბავშვო ბაგა - ბაღების მართვის  სააგენტო დამოუკიდებელია და არანაირი 
კავშირი არ აქვს მუნიციპალიტეტთან.  

  საკრებულოს თავმჯდომარის, ბესიკ ტაბიძის  თქმით, მშობლების მოთხოვნაა, რომ 
საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი  შეწყდეს 29 დეკემბერს. მართალია მიმდინარე 



წლისთვის ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ  თხოვნით მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს, რათა  
მომავალში იქნას გათვალისწინებული.  ამასთან,  სკოლამდელი სააღმზრდელო - 
საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორის, დავით წულაძის მხრიდან არის დაპირება, რომ  
ბაღებში სააღმზრდელო პროცესები დაიწყება 15 იანვარს და ამის ხელის შემშლელი 
არანაირი მიზეზი არ არსებობს.

  მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ სამომავლოდ 
გათვალისწინებულ იქნება მშობლების მოთხოვნა, მაგრამ  მუნიციპალიტეტს 
დაქვემდებარებულ ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის შეწყვეტა - განახლება უნდა 
ხდებოდეს ყველგან ერთნაირად. 

   საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ,  ალექსანდრე მახათაძემ 
აღნიშნა, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა სოფელ ბაღლებში კვაჭაძეების უბანში, სადაც 
მოწყვეტილია გზა, რომელიც ყოველი წვიმის შემდეგ უფრო და უფრო იშლება. 

  მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ  ამ უბანზე მართლაც 
რთული სიტუაციაა. მთავრობას  საკითხთან დაკავშირებით მიეწოდა ინფორმაცია. ამ 
ეტაპზე მიდის კონსულტაციები, რადგან აუცილებელია განსაკუთრებული გამაგრებითი 
სამუშაოების ჩატარება, მანამდე კი შეეცდებიან, რომ მოხდეს სოფელ ნინოშვილიდან 
შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  აღნიშნა, რომ  სოფლების: არჩეულისა და 
ნინოშვილის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა იმყოფება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. 
მალე აქ სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება შეუძლებელი იქნება. ასევე, რთული 
სიტუაციაა სოფელ ჩიქვეთში, სადაც  ავტომობილები საერთოდ ვერ მოძრაობენ. 

  საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარის,  გიორგი გვარჯალაძის  თქმით, სუფსაში, ქვიშიანთან არის შემოვლითი 
გზა, რომლის რეაბილიტაციაც შეიძლება.   

  მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ ქვიშიანის შემოვლითი 
გზა ადრე გამოიყენებოდა. ტერმინალის მხრიდან არის შესასვლელი, რომლითაც 
მოსახლეობა ამჟამად სარგებლობს. ძველ გზაზე რთული სიტუაციაა. საჭიროა 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, რაც საკმაოდ სოლიდურ თანხებთანაა 
დაკავშირებული. 

  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარის,  გიორგი ჩახვაძის განცხადებით,   სოფელ ჩიბათში საბავშვო 
ბაღს სამი თვეა, რაც არ აქვს სახურავი და ბავშვებს ფაქტიურად აწვიმს. საკითხი საჭიროებს 
სასწრაფო რეაგირებას და სათანადო ღონისძიებების გატარებას. საკრებულოს წევრი ასევე 
დაინტერესდა, თუ რა  ღონისძიებები  იგეგმება აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ და რა 
რაოდენობის თანხა გამოეყოფა ამ მიზნით მუნიციპალიტეტს.

    მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ რამდენიმე პროექტი, 
მათ შორის ჩიბათის საბავშვო  ბაღის და ჯიხეთის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი 
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული საკითხები, გადაცემულია 
მთავრობაში და უახლოეს მომავალში მოხდება მათი დამტკიცება. პროექტის საერთო 



ღირებულება შეადგენს   250 000 ლარს. მან ასევე განმარტა, რომ აზიურ ფაროსანას 
წინააღმდეგ საბრძოლველად  აუცილებლად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. ამ 
ეტაპზე ფინანსებთან დაკავშირებით არ არის ცნობილი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობას აუცილებლად დაურიგდება  შესაწამლი პრეპარატი და ე. წ. სატყუარები. 
ამასთან, ხალხი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული, რათა ყველა ჩაერთოს 
მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

   საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე,   ელისო ჭიჭინაძე დაინტერესდა, მომავალი წლიდან 
იგეგმება თუ არა სკოლამდელ დაწესებულებებში თანამშრომლებისთვის ხელფასების 
მატება. მან ასევე აღნიშნა, რომ სოფელ ლესაში ფუნქციონირებს შესანიშნავი საბავშვო ბაღი, 
მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს 5-6 კილომეტრის დაშორებით, მაღალმთიან 
ადგილებში, საიდანაც ვერ ახერხებენ საბავშვო ბაღში სიარულს.  მშობლებს არ გააჩნიათ 
თანხა, რომ ტრანსპორტი იქირაონ, რადგან ისინი ძირითადად სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებიდან  არიან. სკოლის სამარშუტო  მანქანებში კი ამ ბავშვებს არ უშვებენ, რადგან 
ამის უფლება არ აქვთ. საკრებულოს წევრმა თხოვნით მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს, 
რომ იქნებ  მოხდეს დაშორებული და მაღალმთიანი ადგილების კონკრეტულად შესწავლა, 
რადგან ასეთი რეგიონი მუნიციპალიტეტში რამდენიმეა. ამასთან, თუ შესაძლებელია, 
მუნიციპალიტეტში გამოინახოს  თანადაფინანსების თანხა, რათა  ბავშვები 
უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი ტრნსპორტით და შეძლონ საბავშვო ბაღში 
სიარული.

   მუნიციპალიტეტის მერის, ალექსანდრე სარიშვილის თქმით,  ყველაზე მეტად საბავშვო 
ბაღი სოფელ კოკათიდან არის დაშორებული. ბავშვებს 7-8 კილომეტრის გავლა უწევთ. 
ტრანსპორტირების იდეა ნამდვილად კარგი და მისასალმებელია, მაგრამ 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაძლებლობის გათვალისწინებით  ახლო მომავალში ამ 
საკითხის გადაჭრა ვერ მოხერხდება, მით უმეტეს, რომ მუნიციპალიტეტში უამრავი 
პრობლემაა მოსაგვარებელი. ამ ეტაპისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის 30 % მიმართულია 
სკოლამდელი დაწესებულებების მომსახურებისკენ, რაც  შესაძლებლობის მაქსიმუმია. 
დამატებით მსგავსი ვალდებულებების  აღება ძალიან კარგია, თუ ფინანსურად იქნება ამის 
საშუალება. 

  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარის,   გიორგი ჩახვაძის აზრით,  მშობლები, ვისაც აქვთ  ფინანსური 
შესაძლებლობა, უნდა იხდიდნენ საბავშვო ბაღში გარკვეულ თანხას, რათა იმ ბავშვებს, 
რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და უსახსრობის გამო ვერ 
ახერხებენ საბავშვო ბაღში სიარულს,  ეს პრობლემა მეტ - ნაკლებად მოუგვარდეთ.

   საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ყველა მათგანს 
აწუხებს. პირადად  რამდენჯერმე  გაწია დახმარება საწვავის შეძენასთან დაკავშირებით. 
ჯიხანჯირი, ჩიქვეთი და წიაღობანი დიდი დასახლებებია, მაგრამ იქ მცხოვრები ბავშვები 
ვერ ახერხებენ საბავშვო ბაღში სიარულს. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, მხოლოდ 
ნიგვზიანს რომ მოემსახუროს ტრანსპორტი, საჭიროა საკმაოდ სოლიდური თანხა, რისი 
საშუალება მუნიციპალურ ბიუჯეტს ამ ეტაპისთვის არ გააჩნია. 

   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ,  ბესიკ კუპრაძემ აღნიშნა, რომ სუფსის ადმინისტრაციული ერთეული 
მაღალმთიანი რეგიონი არ არის, მაგრამ გრიგოლეთიდან და მალთაყვიდან ბავშვებს 
სუფსის საბავშვო ბაღში მისასვლელად 8 კილომეტრზე მეტის გავლა უწევთ.  ამასთან,  



სუფსაში ფუნქციონირებს ორ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღი, რომელშიც გაერთიანებულია 60 
ბავშვი და იანვრის თვიდან მოსალოდნელია კონტიგენტის გაზრდა. სუფსის საბავშვო 
ბაღის შენობა არის ავარიული და დღეს იგი განთავსებულია ნაქირავებ შენობაში. 

  მუნიციპალიტეტის მერის, ალექსანდრე სარიშვილის თქმით,  სუფსაში, ნიგვზიანსა და 
აცანაში საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით  რთული სიტუაციაა. პროექტები უკვე მზადა, 
მაგრამ  ისინი რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ  არ დაფინანსდება, არამედ  
თანხის გამოყოფა უნდა მოხდეს მუნიციპალური ფონდიდან.  ამ კუთხით მიდის 
ინტენსიური მუშაობა და  მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო, რომ 2018 წლისთვის ეს 
პრობლემა მოგვარდეს. 

 
ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


