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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

ბიუროს    სხდომის

ოქმი №3

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                             18. 03. 2019  წელი   

                                                     

   ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, 
საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, საკრებულოს 
სივრცითტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს ფრაქცია  
,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე  სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს  ფრაქცია  
,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე ზაზა წულაძე, საკრებულოს ფრაქცია 
„ქართული ოცნებაკონსერვატორები“-ს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი 
კარლო კვიტაიშვილი,  საკრებულოს ფრაქცია ,,ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“  თავმჯდომარის ლელა  ჩახვაძის მომართვის საფუძველზე 
ხმის უფლებით საკრებულოს ფრაქცია ,,ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“  წევრი კახაბერ ასკურავა (განცხადება N 93 ), 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე გიორგი ხელაძე, 
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 სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი მარიამ კუპრაძე, 
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 სტუმრები: მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე 
სარიშვილი, მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გიორგი ფაცურია, მერიის სოციალური 
და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი,  მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია, მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია,  მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ელიკო იმნაძე, 
მერიის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
უფროსი ლევან ჩხაიძე, მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების 
უფროსი მაკა სულაბერიძე.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ ბიუროს დღის წესრიგის 
განსაზღვრის შემდეგ მერიიდან  შემოვიდა ოთხი საკითხი და მოუწოდა ბიუროს წევრებს 
დღის წესრიგის პროექტს  დამატებოდა ეს საკითხები.

მომხრე  12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

                                                                

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის 
პროექტის შესწორებული ვარიანტი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს 
განსახორციელებელი პროექტების მოწონების 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 ლ. ჩხაიძე/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 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 თ. ფირცხალაიშვილი/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 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 ე. იმნაძე/

4. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების 
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 მ. ვადაჭკორია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის 
საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის 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 მ. ვადაჭკორია/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის 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 მ. ვადაჭკორია/

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა 
და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის 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 მ. ვადაჭკორია/

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 
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/



9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 
„ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის 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 მ. ვადაჭკორია/

10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის 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 მ. ვადაჭკორია/

11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის 
საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის 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 მ. ვადაჭკორია/

12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს 
დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის 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 ლ. ჩხაიძე/

13. სხვადასხვა საკითხები.

        დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.



        საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.

        კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 12 წევრი.

        მომხრე 12  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  2019  წლის  28 
მარტი, 11:00 საათი.

       მომხრე  12 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

       დღის წესრიგის პირველი  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის 
პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი ბიუროს სხდომას 
გააცნო მერიის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ. მან განმარტა,  რომ აღნიშნული პროექტი მოიცავს 
521 966 ლარის ფარგლებში ჩასატარებელ შემდეგ სამუშაოებს:

1) ქ. ლანჩხუთში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი;
2) ქ. ლანჩხუთში, გოგიჩაიშვილის ქუჩაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი;
3) ქ. ლანჩხუთში, ხომკერიკის ქუჩაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი;
4) ქ. ლანჩხუთში, ურუშაძის ქუჩაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი;

      საკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა  მიზანშეუწონლად თვლის სტიქიის პრევენციის 
მიზნით განსახორციელებელი პროექტების მოწონებას. მისი თქმით, უნდა მოხდეს 
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

      მერიის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
უფროსის ლევან ჩხაიძის თქმით, სწორედ იმიტომ, რომ მოხდეს სტიქიის შედეგად ზიანის 
მინიმუმამდე დაყვანა, საჭიროა გარკვეული ღონისძიებების გატარება, რაც 
წარმოდგენილია ზემოაღნიშნულ პროექტში. 

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

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

 1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს 
განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების  პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად  
განისაზღვროს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისია.



2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული 
საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, 
„ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან 
ჩხაიძე. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 12 წევრი.

 მომხრე  12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეორე  საკითხი:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების  პროექტი სხდომას გააცნო  მერიის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მისი თქმით, ზემოაღნიშნული  
დადგენილების   სამართლებრივი ექსპერტიზის დროს გამოვლენილი ხარვეზების 
აღმოსაფხვრელად, მიზანშეწონილია შემდეგი ცვლილებების განხორციელება:

1).  დადგენილებით დამტკიცებული  წესის მე 4- მუხლის „კ“ და „ო“ ქვეპუნქტებში 
შევიდეს   ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  დახმარების პროგრამა განცხადება, 
ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის 
ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),   სივრცითი  
მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, 
შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი 
დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტიგო ქულის ამონაწერი;    
სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა 
(ასლი) ან ცნობა;  ბენეფიციარის 

საბანკო ანგარიში. გადაწყვეტილება მიიღება მერის იდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის ბრძანების საფუძველზე კომისიის წინადადების 
გათვალისწინებით.“



„ო) ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა-განცხადება, 
განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო 
რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში, 
შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი 
დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;   სსიპ „სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა ან დასკვნა. მარტოხელა მშობლის 
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გადაწყვეტილება მიიღება მერის 
იდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბრძანების საფუძველზე 
კომისიის წინადადების გათვალისწინებით.“

2. დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი 
რედაქციით: 

„მუხლი 5. განცხადებების განხილვა

1. მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულ განცხადებებს განიხილავს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური და საკითხის  
დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში სამსახურის  მომზადებული ბრძანების პროექტის 
საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით (ბრძანებით) გაიცემა სოციალური დახმარებები.

2. დადგენილებით დამტკიცებული  წესის მე 4- მუხლის „კ“ და „ო“ ქვეპუნქტებით  
გათვალისწინებული პროგრამებიდან დახმარებების გაცემის მიზნით  მუნიციპალიტეტის 
მერის მიერ   მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის  ბრძანების საფუძველზე 
იქმნება კომისია რომლის შემადგენლობაში შედის: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი;  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე; მერიის სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი;  მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 
უფროსი; მერიის იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; მერიის სოციალური 
და ჯანდაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; მერიის სივრცითი მოწყობისა და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის  სპეციალისტი  და საკრებულოდან მოწვევით - 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.   კომისიის გადაწყვეტილება 
ფორმდება ოქმის სახით და არის სარეკომენდაციო ხასიათის. კომისია  უფლებამოსილია 
შეიკრიბოს  თვეში ერთხელ მაინც. კომისიის ოქმის გათვალისწინებით 
მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით(ბრძანებით) 
გაიცემა სოციალური დახმარებები.“

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა მოუწოდა ბიუროს წევრებს, რომ 
საჭიროა შეიმუშაონ მექანიზმები მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის მიზნობრივად 
გამოყენებასთან დაკავშირებით.  მისი თქმით, აღნიშნული პროგრამა თავისთავად ძალიან 
საჭირო და კარგი პროგრამაა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ესაჭიროება მედიკამენტოზური 
მკურნალობა და არ გააჩნია საამისოდ სახსრები, მაგრამ ამან მიიღო  მასიური ხასიათი და 
მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით ამ მიზნით გამოყოფილი თანხის 
ოდენობა თითქმის გაორმაგებულია, წლის ბოლომდე აღარ იქნება საკმარისი. 

     საკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა დაინტერესდა, ფინანსდება თუ არა 
მედიკამენტები ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისთვის და თუ ხდება ფორმა 
N100 წარმოდგენა.



     მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა 
განმარტა, რომ ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციარებს უფინანსდებათ 
მედიკამენტები მიზნობრივად, ფორმა N100 წარმოდგენის საფუძველზე და ასევე 
ფინანსდება  პოსტოპერაციული მკურნალობისას საჭირო მედიკამენტები.

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

            ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტის განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად  განისაზღვროს  
2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 
3) დადგენილების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან   
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს     
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი.

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

     კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 12 წევრი.

      მომხრე  12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მესამე  საკითხი:„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და 
შესყიდვების სამსახურის, ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა ელიკო იმნაძემ. მან განმარტა, რომ  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 
უფროსის მ/შ ბუხუტი ბარამიძის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე გაირკვა, რომ  
საჭიროა გაიზარდოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე (არამუდმივი)  
ამოცანების შესრულების მიზნით არსებული, შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნება ხუთი ერთეულით, (რომელშიც იგულისხმება 
სპეციალისტი ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სპეციალისტი შუხუთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში, სპეციალისტი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 



სპეციალისტი გენდერულ საკითხებში და სპეციალისტი სამედიცინო განათლებით 
სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახურში).  ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის 
ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად შრომით ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნება არ უნდა აღემატებოდეს საჯარო 
დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნების 5%-ს, მაგრამ ,,საქართველოს 2019 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დადგენილი 
შეზღუდვიდან შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში - 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შეთანხმებით.   პროექტის მიღება გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.

    საკრებულოს წევრმა კახაბერ ასკურავამ გამოთქვა მოსაზრება, რადგანაც  გენდერულ 
საკითხებში ცალკე სპეციალისტის აყვანა გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 
ზრდას, უმჯობესი იქნება დებულებაში მოხდეს ცვლილება და რომელიმე მოქმედ 
სპეციალისტს დაევალოს აღნიშნული საქმიანობის შესრულება.

     მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სმსახურის, ადამიანური რესურსების 
მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა ელიკო 
იმნაძემ  განმარტა, რომ ჩოჩხათის ადმინსტრაციული ერთეული მოიცავს 9 სოფელს და 
ყავს 3 სპეციალისტი. ისინი საკმაოდ დატვირთული არიან საკუთარი საქმიანობით და 
ფიზიკურად  ვერ შეძლებენ  დამატებით სამუშაოს შესრულებას. იგივე სიტუაციაა 
აკეთისა და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებშიც. მან აქვე აღნიშნა, რომ ამ 
საკითხთან დაკავშირებით გაიარა კონსულტაცია საჯარო სამსახურის ბიუროსთან და 
რადგანაც გენდერი მუდმივი თემაა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, მათი მხრიდანაც 
იყო რეკომენდაცია, რომ გენდერის კუთხით  სპეციალისტი აიყვანონ  მუდმივი შტატით, 
ხოლო სპეციალისტები ადმისტრაციულ ერთეულებში  ხელშეკრულებით-საჭირო ვადით. 
მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახური მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპისთვის გენდერის კუთხით  
სპეციალისტიც უნდა იქნას აყვანილი შრომითი ხელშეკრულებით-საჭირო ვადით. 

     საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ დაადასტურა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 
2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება N30-ის მიხედვით, მერიის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას უზრუნველყოფს 
მერიის საჯარო მოსამსახურე და ვინაიდან საკრებულოს არსებობის მანძილზე მუდმივად 
იარსებებს გენდერული თანასწორობის საბჭო, შესაბამისად, ეს შტატი უნდა იყოს 
მუდმივი. 

     საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ ბესიკ კუპრაძემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ საკმაოდ დიდია სუფსისა და 
ნიგოითის თემებიც და არ იქნებოდა ურიგო აქაც დაემატებინათ თითო სპეციალისტი.

    საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ აუცილებელია მერიას მიეცეს 
თანხმობა სპეციალისტის დამატებაზე. პირველ რიგში ყველა თემში, სადაც თითო 
სპეციალისტია,  დაემატოს მეორე, ხოლო შემდგომ თანდათან საჭიროების და საშუალების 
მიხედვით, სხვა თემებშიც დაემატოს სპეციალისტები. მან აქვე განმარტა, რომ თუ იქნება 
თანხმობა, აღარ დასჭირდებათ ამ საკითხის კვლავ საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე 
გატანა და ზედმეტი პროცედურები.  



    საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე დაინტერესდა, რა 
კრიტერიუმებით ხდება სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტის არჩევა მერიის  
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურში.

    საკრებულოს წევრმა კახაბერ ასკურავამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ სპეციალისტი  
სამედიცინო განათლებით სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახურში კონკურსის წესით უნდა 
იქნას შერჩეული.

     მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა 
განმარტა, რომ ამ ეტაპზე მას აუცილებლად სჭირდება სპეციალისტის აყვანა სამედიცინო 
განათლებით, რომელიც იმუშავებს ნახევარ განაკვეთზე.

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

          ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად 
კომისიად  განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისია.

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

3) განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ           
შენიშვნებთან  ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის საკრებულოს 2019 
წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ელიკო იმნაძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 12 წევრი.

 მომხრე  12  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა 
და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა,  რომ   საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ამ 
კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი განაკვეთის სახით ან/და ამ ერთეულის 
ტერიტორიაზე ცალკეული დარგების ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე 
კოდექსით დადგენილი ზღვრული განაკვეთის ფარგლებში. ამავე კოდექსის  204-ე 
მუხლის მე-4  ნაწილის შესაბამისად მიწაზე საგადასახადო ვალდებულება განისაზღვრება 
საგადასახადო წლის 1 აპრილისათვის მოქმედი განაკვეთებით. ზემოაღნიშნულის 
გათვალისწინებით მიზანშეწონილია საკრებულომ ყოველწლიურად განსაზღვროს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა შესაბამისი 
ნორმატიული აქტის პროექტი. ამასთანავე, ამავე დადგენილებითვე ძალადაკარგულად 
უნდა გამოცხადდეს „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი 
განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 
თებერვლის N7 დადგენილება. პროექტის მიღება  გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შემოსავლების ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის 
ხარჯების ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი 
ნაწილის ცვლილებას.

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

          ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად  განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  დადგენილების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.



კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     დღის წესრიგის მეხუთე  საკითხი:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 
გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა 
ვადაჭკორიამ. მან განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, განცხადებით 
მომმართა დაინტერესებულმა პირებმა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე, 27.06.51.006 
საკადასტრო კოდზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 
გარკვეული ტერიტორიის, ასევე ჩოჩხათსა (ს/კ 27.13. 43.001) და სუფსაში (ს/კ 27.15.52.294) 
მდებარე არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობიდან კონკრეტული ფართებისა და 
სარეკლამო ბანერის განთავსებისათვის 27.06.56.017 საკადასტრო კოდზე არსებული 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან, ერთი კვადრატული მეტრი 
მიწის ფართობის,  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. ზემოაღნიშნულ უძრავ 
ქონებაზე სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოაცხადოს განსაზღვრული 
ვადით, სასყიდლიანი, პირობიანი ელექტრონული აუქციონი, რისთვისაც საჭიროა, რომ 
,,ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, 
საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, 
ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 36-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით, განსაზღვროს 
სარგებლობის უფლებით გადასაცემი უძრავი ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ზემოაღნიშნული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობა გამოთვალა, ქონების ღირებულების საწყისი ფასიდან სხვადასხვა 
გასაანგარიშებელი კოეფიციენტის ოდენობით, რომელიც გაწერილია ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, 
სასყიდლიანი  სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური 
საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტში. პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.   

     საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე დაინტერესდა, არის თუ არა 
აღრიცხული ვის ბალანსზეა ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული ის უსახური 
შენობები, რომლებიც რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება. მისი თქმით, ეს შენობები 
ამახინჯებენ ადმინისტრაციული ერთეულების იერსახეს და საჯიროა მათი დემონტაჟი.   



     მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ ასეთი შენობების 
ნაწილი, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა,  გატანილი იქნა აუქციონზე, მაგრამ 
არ არის დაინტერესება.

    საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ ზემოხსენებული შენობების  
არარეალურ ფასად შეფასების გამო არ ხდება ამ საკითხით დაინტერესება. 

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

       ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის 
წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად  
განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

       დღის წესრიგის მეექვსე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-
სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ 
გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა,  რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე წლის 15 თებერვალს მიმართა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 



მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრი“-ს, (ს/კ 433649359) დირექტორმა გოჩა ლომაძემ 
N15 განცხადებით - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების - (ს/კ 27.06.57.191) (ს/კ 27.06.51.235) სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.   
ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემა აიპისთვის არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს 
მისთვის წესდებით განსაზღვრული უფლებამოსილების უკეთ განხორციელებასა და 
სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარებას.    საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე4 და მე-6 ნაწილის 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი 
განკარგვის წესით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებულ არასამეწარმეო 
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, მისი არსებობის ვადით.    პროექტის მიღება არ 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. პროექტის მიღება არ 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.

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

         ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად  განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა 11 ბიუროს წევრი.



 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     დღის წესრიგის მეშვიდე  საკითხი:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან აღნიშნა,  რომ  საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „დ.ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მერი საკრებულოს დასამტკიცებლად 
წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და 
პრივატიზაციის გეგმას. ამავე კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ე” პუნქტის „ე.დ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება 
მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება. პროექტის მიღება 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.

    საკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა დაინტერესდა, იმ შემთხვევაში, როცა იყიდება 
ქალაქში სტრატეგიული ტერიტორიები, თუ ხდება შეთანხმდება მერიის შესაბამის 
სამსახურთან,  შემდგომში რა მიზნით იქნება ეს ადგილები გამოყენებული.

    მუნიციპალიტეტის მოადგილემ გოგი ფაცურიამ განმარტა, რომ ასეთი ობიექტები 
იყიდება პირობიანი აუქციონით.

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

       ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად  განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.



 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მერვე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 
დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მისი განმარტებით 
ზემოაღნიშნულ დადგენილებაში საჭიროა შეტანილი იქნას ცვლილება, კერძოდ:

 1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I 
თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 1-ლი მუხლის თანახმად. ბ) 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი მე-2 მუხლის თანახმად;

 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 
და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად; ბ) 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის 
თანახმად; გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 
მუხლის თანახმად; დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა 
შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

 3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, 
არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, 
კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად; 
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; გ) ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის 
ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების  ფუნქციონალური  
კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

 4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი 
სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება IV თავის შესაბამისად, 
კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე–10 
მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ფინანსური 
აქტივების ცვლილება მე–11 მუხლის თანახმად; გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 
წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება მე–12 მუხლის თანახმად; 

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 
2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები V თავის შესაბამისად, კერძოდ 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები მე–13 მუხლის 
თანახმად;

 6. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები VI 
თავის მე-14 მუხლის თანახმად. 

7. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
მარეგულირებელი ნორმები VII თავის მე-15 – 24 მუხლების შესაბამისად.    

    საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ  აღნიშნა, რომ  საქართველოს  საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 54 
მუხლის შესაბამისად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია იზრუნოს მოხელეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ამ მიზნით უნდა იყოს გამოყოფილი მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის შემოსულებობების 1% . მუნიციპალიტეტმა პირდაპირი მიყიდვის წესით 
ჩაატარა ერთი ტრენინგი, რომელმაც შეადგინა 2 500 ლარი. შესყიდვების შესახებ კანონის 
შესაბამისად მუნიციპალიტეტს ამ მიზნით 2019 წლის ბოლომდე პირდაპირი შესყიდვის 
წესით მხოლოდ 5 000 ლარის გახარჯვის უფლება აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
პროფესიული გადამზადების მიზნით გამოყოფილი კუთვნილი თანხის დარჩენილი 
ნაწილიდან მხოლოდ 2 500 ლარის გამოყენებაა შესაძლებელი, ხოლო დანარჩენი ვერ 
მოხმარდება საჯარო მოსამსახურეებს.       ის ასევე დაინტერესდ,ა არის თუ არა ეს 
თავისუფალი ნაშთი და შესაძლებელია თუ არა ამ აუთვუსებელი თანხის გამოყენება სხვა 
მიზნებისთვის. 

     მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ განმარტა, რომ 
აღნიშნული თანხა არ არის თავიისუფალი ნაშთი, მაგრამ მუხლიდან მუხლში ამ თანხის 
გადატანა შესაძლებელია.

    საკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა დაინტერესდა, საფეხბურთო კლუბი ,,გურია” და 
გრიგოლეთის საწვრთნელი ბაზა თუ ერთი ა(ა)იპ-ია, რატომ მოხდა კლუბის გასხვისება 
მართვის უფლებით ბაზის გარეშე. მისი თქმით, ამ საკითხზე ასეთი მიდგომა არასწორია 
და ეს ხელშეკრულება დამაზიანებელია მუნიციპალიტეტისთვის.

     მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ იმ პერიოდისთვის, 
როცა კლუბი გაიტანეს აუქციონზე, კლუბისთვის გარკვეული თანხა უკვე იყო მოძიებული 
მუნიციპალიტეტის მიერ და აუქციონის პირობებში ჩაიდო  40 000 ლარი კლუბის ერთი 
წლით მართვის კუთხით და დამატებით ვალდებულებები არ იყო საჭირო არც ერთი 
მხარისთვის. ამიტომ ეს ხელშეკრულება მომზადდა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით.

    

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

       ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:



1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის  განხილვისთვის ძირითად კომისიად  
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 
კომისია.

2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს საფინანსო 
საბიუჯეტო  კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  დადგენილების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  10  წევრი, წინააღმდეგი ბიუროს 1 წევრი(კახაბერ ასკურავა).

     დღის წესრიგის მეცხრე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების შპს „ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-
სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ 
გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მისი თქმით, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე წლის 21 თებერვალს მომართა შპს ,,ქალთა 
საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს(ს/კ 433649493)დირექტორმა დურმიშხან 
ჩხაიძემ N5 განცხადებით-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების(ს/კ 27.04.51.329)კლუბისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის 
თაობაზე.

ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით,უსასყიდლოდ შპს-სთვის გადაცემა არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს 
მისთვის წესდებით დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების უკეთ 
განხორციელებას.

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-
ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, 
მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის 



მიერ, დაფუძნებულ არასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, მისი არსებობის 
ვადით. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების 
ზრდას.  პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.

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

       ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ქალთა 
საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისთვის ძირითად კომისიად  განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     დღის წესრიგის მეათე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. მან 
განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მიმდინარე წელს, შემოსულია: 
ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრი“-ს, (ს/ნ 433649359) 
ხელმძღვანელობის მომართვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 



უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში, ნინოშვილის ქ. N32-ში მდებარე 337.00 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განთავსებული N1, 
225.00 კვ.მ. (ჭადრაკის სახლის) შენობა-ნაგებობა (ს/კ 27.06.52.138) ) აიპისთვის  
სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე, რომელიც მას ესაჭიროება ჭადრაკის 
სექციის ფუნქციონირებისათვის და ასევე  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
,,კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი”-ს (ს/ნ 433649322) დირექტორის დავით 
წულაძის მოთხოვნა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩიბათში მდებარე 7889.00 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზედ განთავსებული N1 
და N2 დანგრეული შენობა-ნაგებობების (ს/კ 27.09.46.282) სარგებლობის უფლებით 
გადაცემის თაობაზე.

   ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ აიპიებისთვის გადაცემა არის მიზანშეწონილი, რადგან ისინი 
შეძლებენ მისთვის წესდებით დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების უკეთ 
განხორციელებას.    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, 
გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 
იურიდიულ პირს, მისი არსებობის ვადით.    პროექტის მიღება არ გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას და ასევე არ გამოიწვევს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.   

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

          ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად  განისაზღვროს 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 



3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს. 

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

       დღის წესრიგის მეთერთმეტე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის 
განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ.  მისი განმარტებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიას, განცხადებით მომართეს დაინტერესებულმა პირებმა, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში 
ჟორდანიას ქ. N126-ში მდებარე ყოფილი სასტუმროს შენობის პირველ სართულზე 
არსებული N19 (ს/კ 27.06.51.005/01.522) და N20 (ს/კ 27.06.51.005/01.523) ფართობის, 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.    ზემოაღნიშნულ უძრავ ქონებაზე 
სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოაცხადოს განსაზღვრული ვადით, სასყიდლიანი 
ელექტრონული აუქციონი, რისთვისაც საჭიროა, რომ ,,ქონების პრივატიზების, 
სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი 
საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის 
და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
8 დეკემბრის N669 დადგენილების 36-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 
წარდგინებით, განსაზღვროს სარგებლობის უფლებით გადასაცემი უძრავი ქონების ქირის 
საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, 
ზემოაღნიშნული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით, ქონების ქირის 
საწყისი წლიური საფასურის ოდენობა გამოთვალა, ქონების ღირებულების საწყისი 
ფასიდან გასაანგარიშებელი კოეფიციენტის (10-%) ოდენობით, რომელიც გაწერილია 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის 
წესით, სასყიდლიანი  სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტში. პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას



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

         ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის 
წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად  
განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეთორმეტე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო მერიის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ლევან  ჩხაიძემ. მან აღნიშნა, რომ მოცემულ 
ნუსხაში ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლებში გარე განათების მოწყობა. ასევე, 
რიგ სოფლებში მოსაწესრიგებელია შიდა გზები, შემოსაღობია სასაფლაოები, მოსაწყობია 
სპორტული მოედნები, გასარემონტებელია ადმინსტრაციული შენობები და ა.შ.

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



        ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს 
დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად 
კომისიად  განისაზღვროს საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისია.

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიას და საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული 
საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, 
„ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი თვითმმართველობისათვის“. 

3)  განკარგულების პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან 
ერთად განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

 4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან 
ჩხაიძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს. 

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

 მომხრე  11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     

სხვადასხვა საკითხები:

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ ბიუროს წევრებს გააცნო ა(ა)იპ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „სპორტული ცენტრი“-ს თანამშრომელთა კოლექტიური 
განცხადება, რომლითაც ისინი ითხოვენ, რომ  ,,ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა“-მ 
დამოუკიდებლად გააგრძელოს ფუნქციონირება, როგორც ცალკე ა(ა)იპ-იმ. აღნიშნულ 
საკითხზე ლანჩხუთის მუნიპალიტეტის  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ მოხდა მსჯელობა 
და კომისიამ გამოთქვა რეკომენდაცია ,,ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის“ გამოყოფასთან 
დაკავშირებით.  

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ მიმართა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერს მიმდინარე წლის 20 მარტამდე წარმოადგინონ პოზიცია ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის „სპორტული ცენტრი“-ს თანამშრომელთა კოლექტიურ განცხადებასა 



და 2019 წლის 21 თებერვალს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ 
წარმოდგენილ რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
„სპორტულ ცენტრი“-დან „ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის“ გამოყოფას. მერიის მიერ 
პროექტის წარმოდგენის შემთხვევაში საკითხი განსახილველად გადაეცემა საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა 
და საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას. შესაბამისად, შეტანილი იქნება 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის მორიგი სხდომის 
დღის წესრიგის პროექტში.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე 
მახათაძე უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ საკრებულოს წევრებმა მერიის შენობის  წინ 
მდებარე სკვერის მოწესრიგების მიზნით რამდენჯერმე მიმართეს მერიის შესაბამის 
სამსახურს, მაგრამ სათანადო პასუხი ვერ მიიღეს. მისი თქმით, მერიის მხრიდან 
დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ მინიმუმ არასერიოზულია და საჭიროა მათზე 
დაკისრებული პასუხისმგებლობა იყოს გაზიარებული. 

სააკრებულოს წევრმა კახაბერ ასკურავამ გამოთქვა უკმაყოფილება იმის თაობაზე, 
რომ გრიგოლეთის სანაპირო ზოლში მოჭრილია ათობით ხე და სანაპიროზე 
დატოვებულია მძიმე ტექნიკის გადაადგილების კვალი. ის მერიიდან ითხოვს პასუხს, 
რამდენად კანონიერია აღნიშნული ქმედება.

მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ აღნიშნული 
ტერიტორია დაახლოებით ათი წელია გასხვისებულია. მან შესთავაზა კახაბერ ასკურავას 
საკრებულოს სხვა წევრებთან ერთად  მოინახულონ ეს ტერიტორია და თუ იქ 
მუნიციპალური ქონება იქნება დაზიანებული, დამნაშავეს პასუხს აგებინებენ.

საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ ბესიკ კუპრაძემ განმარტა, რომ საკითხთან დაკავშირებით  საქმის 
კურსშია და უკანონოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არაფერი არ ხდება. ამასთან, 
სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორია მოწესრიგდება. მან აქვე აღნიშნა, რომ 
სუფსაში მწვავედ დგას უპატრონო ძაღლების პრობლემა და ითხოვს დახმარებას მერიის 
შესაბამისი სამსახურიდან.

    საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ვერიკო 
კვირკველიას თქმით, აუცილებელია გაკეთდეს მუნიციპალური საზღვრებისა და ქალაქის 
დაგეგმარების რუკა, რადგან მას არაერთხელ შეეშალა ხელი მუშაობაში აღნიშნული 
რუკების არ ქონის გამო.

     საკრებულოს  ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე ზაზა წულაძე 
შემოვიდა წინადადებით შპს ,, ნერვონ“-ს მიანიჭონ  აწ გარდაცვლილი  ექიმის, გია 
ორმოცაძის სახელის .



     საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული თამაზ ტყეშელაშვილის 
სასაფლაოს ღობე შესაკეთებელია.

      სააკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ აგარაკის 
სასფლაოს მოსაწესრიგებლად მისული ადმიანები ვერ სარგებლობენ წყლით, რადგანაც იქ 
მცხოვრებმა მოსახლეობამ გადაკეტა წყლის მილი. 

     მუნიციპალიტეტის მერმა  ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ ის იცნობს ამ 
პრობლემას  და ყველა ღონეს იხმარს მის გამოსასწორებლად.

ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


