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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის
ოქმი N9

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                05. 04. 2018  წელი                                                        

საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 
ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია,  საკრებულოს  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, 
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, ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, 
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარე  ბესიკ კუპრაძე,  საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს 
თავმჯდომარე ზაზა წულაძე,  საკრებულოს  წევრები (სარეგისტრაციო ფურცელი თან 
ერთვის),   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,  მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი როლანდ 
ლაშხია,  მედიის წარმომადგენლები.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ  რიგგარეშე სხდომა მოწვეულ 
იქნა მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების საფუძველზე, რათა დროულად იქნას 
გადაწყვეტილი მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები.



 
  საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი  რ. ლაშხია/

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  19 დეპუტატი.

მომხრე  19  დეპუტატი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმდინარე წლის 14 მარტის N187 ბრძანების 
საფუძველზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა 
გაერთიანების (ს/ნ 233731478) რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნა ორი იურიდიული 
პირი: ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება ს/ნ 
433649411 და
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (ს/ნ 
233731478). 
   2018 წლის ბიუჯეტით ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსება განისაზღვროს 477233 ლარით, ა(ა)იპ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო-სამუსიკო სკოლათა გაერთიანების 
დაფინანსება განისაზღვროს 198600 ლარით. აღნიშნული ცვლილებები უნდა აისახოს 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 

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

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა დადგენილების  პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა 19 დეპუტატი.



მომხრე  19 დეპუტატი, წინააღმდეგი არცერთი.
მიღებულ იქნა დადგენილება N22 (05.04.2018)

  

 ამით საკრებულოს რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


