
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების  
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 

სხდომის ოქმი №1 
 
                                                     
 
 ქ.ლანჩხუთი                                                                                                                                   24.01. 2019 წელი   
                                                        
                                                                                                                       
  სხდომას ესწრებოდა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე. 
 
  კომისიის წევრები: ზაალ სანაძე, ალექსანდრე მახათაძე, ზურაბ კუკულავა,  კარლო კვიტაიშვილი, ოთარ 
პატიეშვილი. 
 
 მოწვეული: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი 
თამარ ფირცხალაიშვილი, მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი მამუკა 
ვადაჭკორია, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
უფროსი ია ჩხაიძე,  საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, საკრებულოს მეოთხე რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თამარ ფირცხალაიშვილი. 
 
კომისიის სხდომას არ ესწრებოდა დეპუტატები: ზაზა წულაძე, თორნიკე ტიკაძე, ირაკლი მარშანიშვილი.  
 
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების გახილვამდე კომისიის თამჯდომარემ, გიორგი ჩახვძემ 
აღნიშნა, რომ უმჯობესი იქნებოდა დღის წესრიგის მესამე საკითხი ბოლო საკითხად გადატანილიყო, 
რასაც კომისიის წევრებმაც მხარი დაუჭირა.  
კომისიის   თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის პროექტის შესწორებული 
ვარიანტი: 
 
1.Ñლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებì 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 

 

2.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის განხილვა.                                                                                                                                                                                                                                                       
/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 

 
3.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების 
ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვა.                                                                                                                                                                                                                                          

 
/მომხსენებელი: გ.ჩახვაძე/ 

 

 4.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების 
ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების  მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის 



დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გ.ჩახვაძე/ 
 

5.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და ქონების ქირის წლიური 
საფასურის ოდენობის განსაზღვრაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

6.სხვადასხვა. 
 
 
კომისიის  თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა  დღის წესრიგის პროექტის შესწორებულ 
ვარიანტს. 
მომხრე 6,  წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის პირველი საკითხი: Ñლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური 

პროგრამების დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი სხდომას გააცნო მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ 
ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს დასამტკიცებლად წარმოდგენილია 16 
სოციალური პროგრამა. ასევე პროექტში დეტალურად არის გაწერილი, თითოეული პროგრამის გაცემისა 
და მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 
 ა). მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.  
  ბ). მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა.  
  გ). მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
პროგრამა. 
 დ). ომის  მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა. 
  ე). მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა.  
  ვ). ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა. 
  ზ). ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა. 
 თ). იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. 
 ი). სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა. 
 კ). მძიმე საცხოვრებელ პირობებში  უბედური შემთხვევისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად  

დაზარალებული ოჯახებისათვის  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 
ლ). ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო 

პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 
მ). ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. 
ნ). უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა. 
ო).  ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. 
პ).  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. 
ჟ). შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. 
 



მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა აღნიშნა, რომ 
წარმოდგენილი 16 პროგრამიდან, გარკვეული სახის პროგრამები ქვეპროგრამებად არის ჩაშლილი. 
კერძოდ,  
-ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა.  
   მისი განმარტებით, ამ პროგრამაში გათვალისწინებულია შეჭირვებული ომის ვეტერანები, რომელთა 
ოჯახების სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 130 000-ის ჩათვლით. მათზე გაიცემა ყოველთვიური ფულადი 
დახმარება 50 ლარის ოდენობით, ხოლო იმ ვეტერანებს, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე სტატუსი აქვთ გაიცემა ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით. მისი 
განმარტებით, ამავე პროგრამაში გათვალისწინებულია დედის დღესთან (3 მარტი) დაკავშირებით, ომში 
დაღუპული დედების დასაჩუქრება 200 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია ასევე 8 აგვისტოს 
რუსეთის კონფლიქტების დროს, ასევე სოხუმის დაცემის დროს დაღუპული მეომრების ოჯახების 
დასაჩუქრება ფულადი სახით 300 ლარის ოდენობით. პროგრამაში გათვალისწინებული არის  ფულადი 
დახმარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე 50 ლარის ოდენობით. ასევე მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანებისათვის, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ფულადი დახმარება 300 
ლარის ოდენობით. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ომის შემდგომი გარდაცვლილი 
ვეტერანების სარიტუალო მომსახურეობა 250 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამად ასევე 
გათვალისწინებულია სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ღონისძიებებთან და შეხვედრებთან 
დაკავშირებით საჩუქრების, პრიზების, ასევე თაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა დღესასწაულებზე. 
მისი განმარტებით, ქვეპროგრამად ასევე ჩაშლილი არის ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარების 
პროგრამა, რომელსაც თავისი სამიზნე ჯგუფი ჰყავს და მერის მიერ შექმნილი კომისიის 
გადაწყვეტილების საფუძველზე  მოხდება დახმარების გაცემა. ძირითადად გათვალისწინებული არის 
სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება მათი საჭიროების 
გათვალისწინებით. ასევე გათვალისწინებულია იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა რეინტეგრაცია ანუ 
ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება იგეგმება სოციალურ მუშაკთან ერთად. ასევე არის ძალადობის 
მსხვერპლ ქალთა ფინანსური დახმარება მათივე საჭიროების გათვალისწინებით. ასევე ერთჯერადი 
სოციალური ფულადი დახმარება მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებისათვის და 
მარტოხელა სოციალურად შეჭირვებული მოხუცებისათვის-წლის განმავლობაში ერთჯერადი დახმარება 
საშეშე მერქნის შესაძენად 150 ლარის ოდენობით. მისი თქმით, გათვალისწინებული არის ასევე 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. ამ პროგრამაში ონკო დაავადებულებზე და ლეიკემიის 
მატარებელ მქონე პირებზე არის ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. შშმ პირებზე და სხვა 
კატეგორიაზე 150 ლარის ოდენობით. მისი განმარტებით, მიმდინარე წელს ცვლილება არის ის, რომ ომის 
ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. ასევე გათვალისწინებულია 
სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამა. ამ პროგრამაში მიმდინარე წელს 
გათვალისწინებულია სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-ის ჩათვლით. მისი თქმით, იყო საგამონაკლისო 
შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები არ იყვნენ დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველთა 
ერთიან ბაზაში ან თავის დროზე, როდესაც მიმართეს უარი განაცხადეს შემდგომში სარეიტინგო ქულის 
მინიჭებასთან დაკავშირებით, ამიტომ არ უფიქსირდებოდათ მოქმედი სარეიტინგო ქულა და ვერ 
სარგებლობდნენ სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამით, ხოლო მიმდინარე წელს 
ამ საგამონაკლისო შემთხვევებთან დაკავშირებით სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც შეუძლია 
მერს მიიღოს გადაწყვეტილება სამკურალო-საოპერაციო დახმარების გაწევის თაობაზე. ეს 
გათვალისწინებულია ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, როგორიც არის სასწრაფო გადაუდებელი 
სამედიცინო ოპერაციები, სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება. ასევე 
არაპროგრამული რეფერალური მომსახურეობა უნაღდო ანგარიშსწორებით. ინვოისით წარმოდგენილი 
ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა იქნება, რომელიც არ ჯდება არცერთ 
თანადაფინანსების პროგრამაში და მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციის 



სამართლებრივი აქტით შესაძლებელი იქნება სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც 
განხორციელდეს ასეთი სახის დახმარება. მისი განმარტებით, ამ შემთხვევაში პროექტში მითითებული 
არ არის და აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ იყოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის 
წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის ერთობლივი შუამდგომლობა. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
  
 
დღის წესრიგის  მეორე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 
უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ წინამდებარე წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან „სოციალური დაცვის“ მუხლში გათვალისწინებული 
სოციალური დახმარებების დანიშვნასთან და გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, 
განსაზღვრავს სოციალური დახმარებების დანიშვნასა და გაცემაზე უფლებამოსილ უწყებას, ადგენს 
სოციალური დახმარების სახეებს, მათი დანიშვნისა და გაცემის ძირითად სახელმძღვანელო 

პრინციპებს. 
 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაცემას ექვემდებარება შემდეგი ფულადი 
სოციალური დახმარებები: მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა; მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი 
ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა;  ომის  მონაწილე ვეტერანებისა 
და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა;  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა; ცენტრ 

,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა;  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული 
უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა; 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; სამკურნალო და საოპერაციო 

ხარჯებით დახმარების  პროგრამა; მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამა; ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის; ხანდაზმულ 

(100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა; უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურების პროგრამა; ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა; 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა; შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 
სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. 
     ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად საჭირო 

დოკუმენტაციის წარდგენა: 
 1. სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებული პირი წერილობითი 
განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების დანიშვნის ან მიღების თაობაზე მარტივი 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 
 2. მერიაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით შესასწავლად ეგზავნება 
შესაბამის სამსახურს. 
 3. მერიის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მიღების თაობაზე 
საკითხის განსახილველად მომზადებასა და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სხვა 
პროცედურების განხორციელებას. 



 4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამის 
ფარგლებში, ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. პროგრამის განხორციელების აუცილებლობას 
შეისწავლის მერიის შესაბამისი სამსახური და დასკვნას წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს. 
 კონკრეტული სოციალური პროგრამიდან დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად 

დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმეტაცია: 
 ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა – განცხადება, 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან, რომ არის სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე. 
  ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა –განცხადება, მშობლების პირადობის 
მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი,  
ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები, მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი, ერთ-ერთი 
მშობლის საბანკო ანგარიში და სოციალური  სააგენტოდან სარეიტინგო  ქულის ამონაწერი. 
  გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
პროგრამა - განცხადება, ცნობა, რომ ბენეფიციარს არ აქვს საცხოვრებელი ფართი, სივრცითი   
მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, 
განმცხადებლის და საცხოვრებელი  ფართის მეპატრონის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის 
ასლი, განმცხადებლის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი, ფართის 
მეპატრონის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ბენეფიციარსა და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონეს 
შორის გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონის ბანკის 
ანგარიში. 
  დ) ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა- განცხადება, 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ, ვეტერანობის 
დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,  გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში. 
  ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა-მუნიციპალიტეტის მერსა და ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პრორექტორს შორის 
გაფორმებული შეთანხმების აქტი; პრორექტორის მიერ თანხის ყოველთვიური მოთხოვნა.  
  ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა -  კომუნალური ხარჯების, ჰიგიენისა და 
ყოველდღიური მოხმარების საგნების თანხის კალკულაციის წარმოდგენა; 
  ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა - განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100, ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის  საბანკო  ანგარიში და 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ბენეფიციარის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან  
საინფორმაციო ბარათი.  
  თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, პირადობის მოწმობის 
ან პასპორტის ასლი, დევნილის  მოწმობის ასლი და საბანკო ანგარიში.  
  ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა - ბენეფიციარმა ან მისმა 
ოჯახის წევრმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: განცხადება; სამკურნალო დაწესებულების 
ანგარიშ-ფაქტურა და კალკულაცია;  განმცხადებლის (პაციენტის) პირადობის მოწმობის ასლი 
(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),; ცნობა სოციალური მომსახურების 
სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ(პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150000 სარეიტინგო 

ქულის მქონე ბენეფიციარები); ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა 100, დედანი);  
ცნობა დაზღვევის ფარგლებში დაფინანსების ოდენობის ან დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ; 



ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის 
ანგარიშზე, გაწეული სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის 
შემდეგ. 
 შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო 

ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე 
არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი 
ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების 
პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია 
განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც.  
 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 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ.   
  ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო 

პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის-ორგანიზაციის მიერ 

წარმოდგენილ პროგრამებზე გახარჯული თანხის კალკულაციის წარმოდგენა და საბანკო ანგარიში. 
 მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, პირადობის 
მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), 
ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში. 
  ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა-განცხადება, მერის 
წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;    
გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში. 
 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 
ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ. 
 პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა-განცხადება, განმცხადებლის (ბენეფიციარის) 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი), ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № IV-100/ა); სამედიცინო 

დაწესებულების/აფთიაქის მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა; 
ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ. (ომის ვეტრანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის 
წარმოდგენისაგან) თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის საბანკო 

ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. პროგრამით 

ისარგებლებენ ის ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001-დან  არ აღემატება 150000-ს.  



  ჟ) შშმ პირის სატატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა-
განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის 
სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),  ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № IV-100/ა) 
სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო 

დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. 

მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) 
საფუძველზე. 
გადაუდებელ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია დახმარების გაცემა, მაგრამ დაყოვნებამ 
შეიძლება სავალალო შედეგები გამოიწვიოს, დახმარება შეიძლება გაიცეს სამსახურის დასკვნის 
გარეშეც, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. 
კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ გამოთქვა შენიშვნა უპატრონო მიცვალებულთა 
პროგრამასთან დაკავშირებით. მისი აზრით, ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანს ჰყავს შთამომავალი, 
რომლებიც წლების განმავლობაში არ უნახავს, არანაირ ყურადღებას  არ ან ვერ აქცევს და ფაქტიურად 
არის მარტოხელა. ამიტომ ამ პროგრამაშიც უნდა დაიშვას გამონაკლისი და ასეთ შემთხვევებში 
მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით (მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის 
შუამდგომლობით) მოხდეს შესაბამისი დახმარების გაწევა. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
დადგენილების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნის გათვალისწინებით. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  დადგენილების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
დღის წესრიგის მესამე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული 
ღონისძიებების-განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიების და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო სხდომას მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ.   მან აღნიშნა,რომ განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის საქმიანობის გამარტივებისა და 
შედეგიანობის ამაღლების მიზნით მიზანშეწონილი იქნება, თუ წარმოდგენილი პროგრამა დამტკიცდება 
საკრებულოს  მიერ განკარგულებით. პროექტში თითოეული პროგრამისა და ქვეპროგრამის 
მიზნობრიობა  დეტალურადაა გაწერილი: 
1.განათლების ხელშეწყობის პროგრამა. ა) ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 
თანადაფინასების ქვეპროგრამა. ბ) განათლების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების 
წახალისების ქვეპროგრამა. გ) ტრანსპორტირების ქვეპროგრამა.  
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია 
ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ ისევ დარჩა 100%-იანი გრანტის მფლობელის წახალისება 1000 ლარით. ასევე წელს 
გაიცა სამაგისტრო პროგრამაზე 100%-იანი გრანტის მფლობელის თანხა. ამასთანავე დაემატა ოქროს და 
ვერცხლის მედალოსნების წახალისება ფულადი ჯილდოთი 300 ლარის ოდენობით ოქრო და 200 ლარის 
ოდენობით ვერცხლი. მისი თქმით, ასევე სიახლეა ის, რომ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წახალისება 
ხორციელდება ფულადი ჯილდოთი. ეს იქნება ღვაწლმოსილი თუ თანამედროვე პედაგოგი, რომელიც 
წარმატებით იღწვის და გარკვეული მიღწევები აქვს, მათაც ღირშესანიშნავ დღეებზე გადაეცემათ 
ფულადი ჯილდო. 
 2. კულტურის ღონისძიებების პროგრამა. ა) კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების ქვეპროგრამა. 
ბ) კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანებისა და შემოქმედებითი 
კოლექტივების წახალისების ქვეპროგრამა. გ) ტრანსპორტირებით დახმარების ქვეპროგრამა. დ) 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნების ქვეპროგრამა. ე) კულტურული პროექტების 
თანადაფინანსების ქვეპროგრამა. 
 3. სპორტული ღონისძიებების პროგრამა. ა) საჩუქრების და პრიზების შეძენის ქვეპროგრამა. ბ) 
წარმატებული, ახალგაზრდა, ვეტერანი და ღვაწლმოსილი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების 
წახალისების ქვეპროგრამა. გ) ახალგაზრდული სპორტული ტურნირების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა. დ) 



სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის და სპორტი ბარიერების გარეშე ჩატარების ქვეპროგრამა. ე) 
ტრანსპორტირებით მხარდაჭერის ქვეპროგრამა. 
 4. ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა. ა) ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების 
ქვეპროგრამა. ბ) შ.შ.მ. ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამა. 
  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ განმარტა, რომ კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში ჩართეს 
ახალი მოცემულობა-,,ლანჩხუთობის  სახალხო დღესასწაული“-ს აღნიშვნა, სადაც წარმოჩენილი იქნება 
მთელი მუნიციპალიტეტი  თავისი ადმინისტრაციული ერთეულებით. დღესასწაული  ჩატარდება 
ოქტომბრის თვის მეორე ნახევარში და   ჩამოვლენ ლანჩხუთიდან წასული წარმატებული ადამიანები. 
ტრადიციული ,,ლელო“-ს დღესასწაული ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ასევე არის რეგიონალური 
ფესტივალი ,,ბახმარო სანსეტი“, რომელიც შარშან ჩატარდა და იყო ძალიან შთამბეჭდავი.  
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-
კულტურული ღონისძიებების-განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული 
ღონისძიების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა  ია ჩხაიძემ.  მან აღნიშნა, რომ 
ეს წესი არეგულირებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალურ-კულტურული 
ღონისძიებების - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების, დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხიდან განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში მოღვაწე წარმატებული 
ადამიანების დაჯილდოების,  ინტელექტუალურ-შემეცნებითი,  კულტურული და ახალგაზრდული 
პროექტების თანადაფინანსების წესს.  წარმატებული სპორტსმენის,  მწვრთნელის, ღვაწლმოსილი 
ვეტერანი სპორტსმენის დაჯილდოება: 
 1.  წარმატებული სპორტსმენის ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით: ა) 
საქართველოს ჩემპიონატის I ადგილი – 400 ლარი, II ადგილი – 300 ლარი, III ადგილი – 200 
ლარი; ბ) ევროპის ჩემპიონატის I ადგილი – 600 ლარი, II ადგილი – 400 ლარი, III ადგილი – 300 
ლარი; გ) მსოფლიო ჩემპიონატის I ადგილი – 800 ლარი, II ადგილი – 600 ლარი, III ადგილი – 
400 ლარი; დ) ოლიმპიური თამაშების I ადგილი – 1000 ლარი, II ადგილი – 800 ლარი, III ადგილი 
– 600 ლარი; 
 2. წარმატებული სპორტსმენის მწვრთნელის ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი 
სახით: ა) საქართველოს ჩემპიონატის I ადგილი – 300 ლარი, II ადგილი – 200 ლარი, III ადგილი 
– 100 ლარი; ბ) ევროპის ჩემპიონატის I ადგილი – 500 ლარი, II ადგილი – 300 ლარი, III ადგილი 
– 200 ლარი; გ) მსოფლიო ჩემპიონატის I ადგილი - 600 ლარი, II ადგილი - 400 ლარი, III ადგილი 
- 300 ლარი; დ) ოლიმპიური თამაშების I ადგილი - 1000 ლარი, II ადგილი - 800 ლარი, III 

ადგილი - 600 ლარი; 
 3. წარმატებული გუნდის ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

საქართველოს  ოფიციალური ჩემპიონატის I-ადგილი 1000 ლარი, II-ადგილი 700 ლარი,  III-

ადგილი 500 ლარი. 
 4. ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენის ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს საბიუჯეტო 

წლის მანძილზე ერთჯერადად გასაცემი თანხით 300 ლარის ოდენობით. 
  წარმატებული მოსწავლე/ახალგაზრდის  დაჯილდოება: 
 1. წარმატებული მოსწავლე/ახალგაზრდის ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი 
სახი თ: ა) საქართველოს მასშტაბით ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების შემთხვევაში   I 

ადგილი - 100 ლარი; ბ) საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების შემთხვევაში  I 

ადგილი - 200 ლარი; 
 2. მედია-პროექტის ფინალისტების ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი 
ოდენობით: ა) მედია- პროექტის გამარჯვებული  I ადგილი - 500 ლარი; 



 3. სკოლის ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების ფულადი ჯილდოს ოდენობა 
განისაზღვროს შემდეგი სახით: ა) ოქროს მედალოსანი მოსწავლე -  300 ლარი; ბ) ვერცხლის 
მედალოსანი მოსწავლე -  200 ლარი; 
 4. ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის 
მფლობელთა ფულადი ჯილდო განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 

ა) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელი -     1 000 ლარი; ბ) 
საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელი- 1 000ლარი. 
   ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის ინდივიდუალური შემსრულებლების, ხელოვნების 
წარმომადგენლობების, შემოქმედებითი დასების ხელმძღვანელი პირების დაჯილდოება: 
 1. ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის ინდივიდუალური შემსრულებლების  ფულადი ჯილდოს 
ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით: ა) საქართველოს მასშტაბით ფესტივალ-კონკურსებზე 
გამარჯვების შემთხვევაში  I ადგილი ან/და საპატიო წოდების მინიჭება - 100 ლარი; ბ) 
საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების შემთხვევაში  I ადგილი ან/და საპატიო 

წოდების მინიჭება  -  200 ლარი; 
 2. ხელოვნების წარმომადგენლობების ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

ა) საქართველოს მასშტაბით ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების შემთხვევაში  I ადგილი ან/და 
საპატიო წოდების მინიჭება - 800 ლარი; ბ) საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების 
შემთხვევაში  I ადგილი ან/და საპატიო წოდების მინიჭება  -  1000 ლარი; 
 3. შემოქმედებითი დასების ხელმძღვანელი პირების ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს 
შემდეგი სახით: ა) საქართველოს მასშტაბით ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვების შემთხვევაში  I 
ადგილი ან/და საპატიო წოდების მინიჭება - 100 ლარი; ბ) საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსებზე 
გამარჯვების შემთხვევაში  I ადგილი ან/და საპატიო წოდების მინიჭება - 200 ლარი. 
  ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება 
ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების 
ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარისა. 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
  
 
დღის წესრიგის  მეხუთე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და 
ქონების ქირის წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრაზე 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 განცხადებით მომართა სს ,,სილქნეტი“-ს  საოპერაციო 
მიმართულების დირექტორმა ქალბატონმა ნათია კავთიაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება (ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქუჩაზე 
განლაგებული 28 (ოცდარვა) ცალი გარე განათების ბოძზე არსებული წერტილოვანი მდებარეობა) 
ესაჭიროებათ საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად  და ითხოვა მისი სარგებლობის უფლებით გადაცემა, 
პირდაპირი განკარგვის წესით.  
მან ასევე აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურმა მიზანშეწონილად  მიიჩნია, რომ ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქირის წლიური საფასურის ოდენობა განისაზღვროს 56 
ლარის ოდენობით ( თითოეულ გარე განათების ბოძზე წერტილოვანი მდებარეობით სარგებლობისათვის 
წლიური 2.0 ლარის ოდენობით). 
კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
მომხრე 6, წინააღმდეგი არცერთი. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 
სხდომის დასკვნა №1 

 
                         24. 01. 2019წელი 

 
     მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის  24 იანვარს  მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა. 
 
სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
 
1.Ñლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებì 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
/მომხსენებელი: გ.ჩახვაძე/ 

 

2.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის განხილვა.                                                                                                                                                                                                                                                       
/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 

 
3.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და ქონების ქირის წლიური 
საფასურის ოდენობის განსაზღვრაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გ. ჩახვაძე/ 
 
4.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების 
ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვა.                                                                                                                                                                                                                                          

 
/მომხსენებელი: გ.ჩახვაძე/ 

 

 5.,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების 
ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების  მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებì ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვა. 

/მომხსენებელი: გ.ჩახვაძე/ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


