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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს "

სხდომის ოქმი №4

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                      
30.05.2019 წელი 

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

ფრაქციის  წევრები:
ბესიკ ტაბიძე, ზაალ სანაძე, კახა ბოლქვაძე, ციცინო ჩხაიძე, გიორგი  გვარჯალაძე, რეზო 

კვერენჩხილაძე, კახა თედორაძე, დავით ჩხარტიშვილი 

მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია

   ფრაქციის  თავმჯდომარემ, ბესიკ  კუპრაძემ  სხდომას  გააცნო  დღის  წესრიგის 
პროექტი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 61 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი: ბესიკ კუპრაძე/

   2.  სხვადასხვა

         ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ   კენჭი  უყარა დღის წესრიგის 
პროექტს:

         მომხრე  9,  წინააღმდეგი არცერთი



          დღის წესრიგის  პირველი საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 
წლის 25 დეკემბრის N 61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ 
ლაშხიამ. მან განმარტა, რომ  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 აპრილის N773 
განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 110000 ლარი ჯურუყვეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადმინისტრაციული 
შენობის რეაბილიტაციისათვის. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 აპრილის N789 განკარგულებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 499402 ლარი, თანადაფინანსება შეადგენს 37591 ლარს. სულ 
პროექტების ღირებულება შეადგენს 536993 ლარს, რომელიც მიიმართება ქალაქ 
ლანჩხუთში ქუჩების რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების 
დასაფინანსებლად. 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში შესული 
ცვლილებები (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N556 განკარგულება 
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N835 განკარგულება და საქართველოს 
მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის N982 განკარგულება) გამოიყო ქალაქის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზებზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხებისათვის 
895754 ლარი, მამათის, ჩიბათის, მაჩხვარეთის, აცანის, შუხუთის, ღრმაღელის, 
გვიმბალაურის, ჩოჩხათის, და ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოწყობაზე 957874 ლარი და ბავშვთა საფეხბურთო 
სკოლის ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის 1036231 ლარი. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორცილების შედეგად 
დარჩენილი ეკონომიიდან 52795 ლარი მიიმართოს სოფელ გვიმბალაურში საჭიდაო 
დარბაზის სახურავისა და გარე ფასადის შეკეთებაზე და 22438 ლარი სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 
დასაფინანსებლად, სულ 75233 ლარი. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულების საფუძველზე 
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფაზე მიიმართოს 
248401 ლარი. (სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 
სააგენტოსთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე) მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიმდინარე 
წლის 16 აპრილის N633 წერილის მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილია გაიზარდოს 
განათლების ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 0403) ხარჯი 1600 ლარით. 

ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანას (წერილის საფუძველზე) დამატებით 
გამოეყოს 500 ლარი. ზემოთ აღნიშნული ადგილობრივი ბიუჯეტით გასაწევი ხარჯების 
დაფინანსება განხორციელდეს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა 
და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის (ორგ. 
კოდი 01 02 02) 39691 ლარის შემცირების ხარჯზე. 



ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის მიმდინარე წლის 18 
აპრილის N97 წერილის განხილვის შედეგად დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში 
განხორციელდეს შრომის ანაზღაურების მუხლის 56000 ლარის შემცირება და შესაბამისად 
გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი 56000 ლარით, 
საქონელი და მომსახურების მუხლის 22000 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს 
არაფინანსური აქტივების მუხლი 22000 ლარით.

         ფრაქციის  თავმჯდომარემ  ბესიკ  კუპრაძემ   კენჭი  უყარა დადგენილების  
პროექტს:

         მომხრე  9,  წინააღმდეგი არცერთი

  სხვადასხვა

  დეპუტატმა ციცინო ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ ქალაქში არსებული საპირფარეშოს 
ფუნქციონირების თემა პრობლემურია და ამ საპირფარეშოს მიმდებარედ მცხოვრები 
შვიდი ოჯახის კანალიზაციის სისტემის გაუმართაობა. ასევე მან აღნიშნა, რომ 
მოსაგვარებელია საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
მხრიდან რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  არსებული ბაზრის 
გადმოცემის საკითხი.

ფრაქციის თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძემ  განმარტა, რომ საქართველოს  ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხრიდან გამარტივებულია მათ ბალანსზე 
არსებული ამორტიზებული შენობების გადმოცემის საკითხი.

  
 დეპუტატმა რეზო კვერენჩხილაძემ    აღნიშნა, რომ როგორც ცნობილია ავტობანის 

ტერიტორიაზე იგეგმება ცენტრალური ბაზრის მშენებლობა, თუმცა გარემოვაჭრეები 
უარს აცხადებენ იქ გადასვლაზე.

    
  დეპუტატმა გიორგი გვარჯალაძემ აღნიშნა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე 

მოსაწესრიგებელია კანალიზაციის სისტემა.
  დეპუტატმა ზაალ სანაძემ აღნიშნა, რომ ქალაქ ლანჩხუთში და მის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში გადაუჭრელ პრობლემად იქცა უპატრონო ძაღლების მოვლა-პატრონობის 
საკითხი.



    დეპუტატმა კახა თედორაძემ აღნიშნა, რომ  ზღვის სეზონის დადგომის 
პარალელურად აუცილებელია გრიგოლეთის სანაპირო ზოლის დასუფთავება.

  
 ამით ფრაქციის სხდომამ მუშაობა დაასრულა
   
     

ბესიკ კუპრაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"


