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                                                                ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
                                                                თავმჯდომარეს, ბესიკ ტაბიძეს

                                          
   

   ბატონო ბესიკ,

   გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის  24 იანვარს  გაიმართა ფრაქცია ,,ქართული 
ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს  ფრაქციის სხდომა. გიგზავნით აღნიშნული 
სხდომის ოქმს.

       დანართი: ოქმი N 4- 4(ოთხი) ფურცელი

                           წესდება -  6(ექვსი) ფურცელი

                            

პატივისცემით,

ბესიკ კუპრაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს " 

სხდომის ოქმი №4 

 

 

ქ.ლანჩხუთი                                                                                                                                     24.01.2018 წელი  

 

სხდომას ესწრებოდა: ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე 

ბესიკ  კუპრაძე 

ფრაქციის  წევრები: 

ბესიკ ტაბიძე, კახა ბოლქვაძე, ციცინო ჩხაიძე, დავით ჩხარტიშვილი, ვლადიმერ ნანაძე, გიორგი 

გვარჯალაძე, კახა თედორაძე, რეზო კვაჭაძე, გიორგი ჩახვაძე, თორნიკე ტიკაძე, რევაზ კვერენჩხილაძე და 

ზაალ სანაძე. 

 

მოწვეული  პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და  მერიის 

აუდიტის სამსახურის უფროსი გია ნაჭყებია. 

 

 

ფრაქციის  თავმჯდომარემ, ბესიკ  კუპრაძემ  სხდომას  გააცნო  დღის  წესრიგის პროექტი: 

  1.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო“-ში თანამდებობის პირთა ცვლილების შესახებ. 

/მომხსენებელი  ბ. კუპრაძე/ 

  

 2.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო“ -ს წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხსენებელი  ბ. კუპრაძე/ 

 

 3. სხვადასხვა. 

 

    ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ   კენჭი  უყარა დღის წესრიგის პროექტს: 

 მომხრე 13,  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

 

      დღის წესრიგის  პირველ  საკითხზე:-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ში თანამდებობის პირთა ცვლილების  შესახებ საკითხი სხდომას 



გააცნო ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ. მან აღნიშნა, რომ ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო“-ს მდივნის თანამდებობას ტოვებს  ციცინო ჩხაიძე, რასაც ფრაქციის 

წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. 

  ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ მდივნის თანამდებობაზე დაასახელა კახა თედორაძე,  რასაც 

ფრაქციის წევრთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. 

  ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ მეორე მოადგილის თანამდებობაზე დაასახელა ციცინო 

ჩხაიძე, რასაც ფრაქციის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. 

    ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ   კენჭი  უყარა საკითხს: 

 მომხრე 13,  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

 განკარგულების  პროექტი  ფრაქციის  წევრების  მიერ  მოწონებულ  იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 

 

 

   დღის წესრიგის  მეორე  საკითხზე:-.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ -ს წესდებაში ცვლილების შეტანა სხდომას გააცნო ფრაქციის  

თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ. მისივე განმარტებით ფრაქციაში  თანამდებობის პირთა ცვლილების   

შემდეგ საჭიროა შევიდეს ცვლილება. 

 

    ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ   კენჭი  უყარა საკითხს: 

 მომხრე 13,  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

 განკარგულების  პროექტი ფრაქციის  წევრების  მიერ მოწონებულ იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 

 

 

სხვადასხვა :  

    ფრაქციის წევრმა ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სატვირთო 

ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობის გამო დაზიანებულია საავტომობილო გზის საფარი და საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. 

    დეპუტატმა რევაზ კვერენჩხილაძემ აღნიშნა, რომ ,,მედალფას“ კლინიკაში თითქმის ყოველ დღე შემოდის  

ქუჩის ძაღლების მიერ დაკბენილი პაციენტები. შესაბმისად ამოიწურა ცოფის საწინააღმდეგო 

პრეპარატის(ანატოქსინი) მარაგი. აღნიშნული საკითხი საჭიროებს სწრაფ რეაგირებას, როგორც მარაგის 

შევსებით, ასევე მაწანწალა ძაღლების პრობლემების მოგვარებით. 

 

       დეპუტატმა ზაალ სანაძემ აღნიშნა, რომ აუცილებელია ძაღლების თავშესაფრის გაკეთება.  

 

   ფრაქციის თავმჯდომარემ ბესიკ კუპრაძემ აღნიშნა, რომ სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასურველია 

თუნდაც ერთი სასწრაფო დახმარების და ერთი სახანძრო ბრიგადის არსებობა, რომელიც მოემსახურება 

მიმდებარე სოფლებსაც და ხელს შეუწყობს შესაბამის გამოძახებაზე დროულ რეაგირებას. მან ასევე აღნიშნა, 

რომ სუფსაში არის ძველი საავადმყოფოს შენობა, რომელიც რეაბილიტაციის შემდგომ გამოდგება აღნიშნული 

სამსახურების განსათავსებლად. 



 

        დეპუტატმა  ციცინო ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ სოფლებში მოსაწესრიგებელია ამბულატორიები. 

 

         დეპუტატმა რევაზ კვერენჩხილაძემ აღნიშნა, რომ აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში არის 

უნიკალური ამბულატორია, რომელიც გაკეთდა სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგარამის გათვალისწინებით,  ეს 

პროცესი გრძელდება და მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში 

თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი  ამბულატორიების მოწყობას.  

       დეპუტატმა კახა ბოლქვაძემ აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მომრავლდა 

დიალეზის საჭიროების მქონე პაციენტები, რის გამოც დადგა დიალეზის აპარატის შეძენისა  და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის  მოწყობის საჭიროება.  

 

        დეპუტატმა რევაზ კვერენჩხილაძემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე აღრიცხვაზე იმყოფება 

დიალეზით მკურნალობის  საჭიროების მქონე 21 პაციენტი, რისთვისაც საკმარისი იქნება სამი აპარატი. მან 

ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნული საკითხის მოსაგვარებლად საჭიროა თერაპიული პროფილის მქონე ექიმის 

გადამზადება და შენობის გამოყოფა, რომელიც დააკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს. 

 

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ფრაქცია    

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და 

მოსაზრებები ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ,,კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების“ 

რეორგანიზაცია.  

რეორგანიზაციის მიზანია მოხდეს ფუნქციურად მონათესავე მიმართულებების დაჯგუფება თითოეული 

იურიდიული პირის მიხედვით, რაც დაზოგავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და თანხები მოხმარდება 

კონკრეტული პრობლემების გადაჭრას. 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. რეორგანიზაცია 

განხორციელდება დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 

      მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
იგეგმება საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა, რომელიც დაფინანსდება მუნიციპალური განვითარების 

ფონდიდან.   

    დეპუტატმა გიორგი ჩახვაძემ ყურადღება გაამახვილა  სოციალური პროგრამების საკითხზე და აღნიშნა, 

რომ კარგი იქნება თუ შეთანხმებას მივაღწევთ იუსტიციის სამინისტროსთან, რომ საინფორმაციო 

ბარათების გამოთხოვის მიზნით მოხდეს შესაბამისი პროგრამის ჩატვირთვა სოციალურ სამსახურში. 

     დეპუტატი  ციცინო  ჩხაიძე  დაინტერესდა, არის თუ არა დადებული დასკვნები  აუდიტის სამსახურის 

მიერ ა(ა)იპ-ებში ჩატარებულ  შემოწმებებზე. 

  

    მერიის აუდიტის სამსახურის უფროსმა გია ნიჭყებიამ განმარტა, რომ მისი სამსახური მუდმივად ახდენს 

აუდიტორულ შემოწმებას მუნიციპალიტეტში არსებულ ა(ა)იპ-ებში. 2017 წელს აუდიტორული შემოწმება 

ჩატარდა ხუთ ა(ა)იპ-ში და იმ აუდიტორული შემოწმების შედეგად დადებული დასკვნების საფუძველზე, 

რომლებშიც იკვეთებოდა სისხლის სამართლის დანაშაული, საგამოძიებო  ორგანოების მიერ დაწყებულია 

ძიება. მან ასევე აღნიშნა, რომ აუდიტორული შემოწმება საჭიროებს დიდ დროს და ამიტომ ერთი წლის  
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