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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის

ოქმი N9

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                    25. 07. 2019  წელი

   საკრებულოს  სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე,  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია,  საკრებულოს  სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე,  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე,  საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  ბესიკ 
კუპრაძე, საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე 
გოგი მორჩილაძე, საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე 
ზაზა წულაძე,  საკრებულოს წევრები (სარეგისტრაციო ფურცელი თან ერთვის),  
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე გიორგი ხელაძე, საკრებულოს აპარატის პირველი 
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)  
ნინო ძიძიგური, საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის (საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი)  მოვალეობის 
შემსრულებელი ნუნუ სულაკაძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ია მოქია, საკრებულოს 
აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე.

     სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები:  მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსი როლანდ ლაშხია,   მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსი გიორგი ნაჭყებია, მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 
უფროსის  მოვალეობის შემსრულებელი  ელიკო იმნაძე,   მედიის წარმომადგენლები.



     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   აღნიშნა, რომ  დღის წესრიგის 
განსაზღვრის შემდეგ მერიიდან  შემოვიდა ერთი საკითხი. მან მოუწოდა საკრებულოს 
წევრებს აღნიშნული საკითხი დამატებოდა   დღის წესრიგის პროექტს. 

მომხრე  საკრებულოს 19  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
  
     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის 
პროექტის შესწორებული ვარიანტი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი  როლანდ ლაშხია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ.

   /მომხსენებელი  ვერიკო კვირკველია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 



ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების  თაობაზე.

                                                    /მომხსენებელი ელიკო იმნაძე/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

7. სხვადასხვა საკითხები.

               

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის 
პროექტის შესწორებულ ვარიანტს:

       კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს 19 წევრი.
        მომხრე  საკრებულოს 19 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

      დღის წესრიგის პირველი 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 უფროსი როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ   
„ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 
წლის 15 მარტის N554 განკარგულებაში, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02  ივლისის 
N1510 განკარგულებით შესული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 185299 
ლარი ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციისა და 
მშენებლობის დასაფინანსებლად. აქედან: აკეთის 20418 ლარი, აცანის 22030 ლარი, 
შუხუთის 21765 ლარი, ნიგოითის 27828 ლარი, სუფსის საექიმო ამბულატორიის 
მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება 11430 ლარი,  სუფსის საექიმო ამბულატორიის 
მშენებლობა 81828 ლარი.
       2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში, 2019 წლის 4 ივნისს N1283 
განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შემცირდა 324265 
ლარით, აქედან სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 308451 ლარი, მ.შ. წყლის სისტემის 



რეაბილიტაცია 261564 ლარი, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის 
ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციაზე 38888 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 7999 ლარი. 
2019 წლის 10 ივლისის N1594 განკარგულებით შესული ცვლილებით  გზების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემცირდა 22086 ლარით სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე.  
2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებაში მიმდინარე წლის 10 ივნისს N1326 
განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები 
შემცირდა 28025 ლარით, მ.შ. სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 26063 ლარი.
   განვლილ საფინანსო პერიოდში ბიუჯეტის შესრულების ანალიზით გამოიკვეთა, რომ 
დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შიგა ცვლილებები: 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლის ხარჯის 
99500 ლარით  (საკრებულო 45500 ლარი, მერია 54000 ლარი) შემცირების ხარჯზე უნდა 
გაეზარდოთ დაფინანსება  ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და 
მომსახურების ცენტრს“ არაფინანსური აქტივების მუხლი 50000 ლარით, ა(ა)იპ 
საფეხბურთო სკოლის 30000 ლარით, მ.შ. შრომის ანაზღაურების მუხლი  3920  ლარი, 
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26080 ლარი, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა გაიზარდოს 8500 ლარით, მედიკამენტის 
შეძენაზე დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 5000 ლარით, სამკურნალო და საოპერაციო 
ხარჯების დახმარების პროგრამის დაფინანსება გაიზარდოს 10000 ლარით, კულტურის 
ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდოს 1000 ლარით და განათლების ღონისძიებები 1000 
ლარით.
    ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ოფისის ხარჯის  16750 ლარით 
შემცირებით  გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 3750 ლარით და არაფინანსური 
აქტივების მუხლი 13000 ლარით. 
     სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებას დამატებით გამოეყოს 4000 ლარი შტატგარეშე 
მუშაკთა ხელფასების დასაფინანსებლად. 
    შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება გაიზარდოს 5000 ლარით. 
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების ღონისძიების დასაფინანსებლად (ვიდეო კამერების 
ინსტალაციისათვის) 763 ლარით, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდოს 
1100 ლარით.
    აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ბიუჯეტის თავისუფალი 
ნაშთის ხარჯზე 16863 ლარის ფარგლებში.

   საკრებულოს წევრის აკაკი იმნაიშვილის თქმით, საგზაო ნიშნების განთავსებასთან 
დაკავშირებით ჰქონდა კონკრეტული წინადადება. მას აინტერესებს, არის თუ არა იგი 
გათვალისწინებული და სად შეიძლება ამის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, რაზეც მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა განმარტა, რომ  რომ საგზაო ნიშნები 
დაიდგმება ქალაქში, ხოლო  კონკრეტულად ყველა წერტილის   შესახებ მისთვის ცნობილი 
არ არის. 

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

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა დადგენილების  პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 19 წევრი.
მომხრე  საკრებულოს 19 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
მიღებულ იქნა დადგენილება N12  (25.07.2019)



    დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 24 ნოემბრის N95 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი  სხდომას გააცნო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს წევრი ვენე 
კვირკველია   განცხადების საფუძველზე ითხოვს საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობაში გაწევრიანებას.

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

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა განკარგულების  პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 19 წევრი.
მომხრე  საკრებულოს 19 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
მიღებულ იქნა განკარგულება N37  (25.07.2019)

   დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან 
აღნიშნა, რომ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 
ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 
მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი ითვალისწინებს  გარკვეული 
ცვლილებების შეტანას, კერძოდ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში (დანართი N1) დაემატა ქალაქ ლანჩხუთში, 
ურუშაძის ქ. N1-ა-ში მდებარე 368 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობანაგებობა საერთო ფართით 341,02კვ.მ. 
(საკადასტრო კოდი 27.06.52.116); ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ. N1-ბ-ში მდებარე 
თანასაკუთრებაში არსებული 470,00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი და I სართულზე განთავსებული შემდეგი ფართები: I-სართული-57.05კვ.მ. ს/კ 
27.06.52.119.01.503 I-სართული- 47,02კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.502 I-სართული- 54,92კვ.მ. ს/კ 
27.06.52.119.01.501 I-სართული- 62,98კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.500; ქალაქ ლანჩხუთში, 
ურუშაძის ჩიხში მდებარე 597,00კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N1 შენობანაგებობა (ს/კ 27.06.52.551); ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის, გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ 
გვიმბალაურში მდებარე 2715,00 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი (ს/კ 27.08.47.386). ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმაში დაემატა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, გვიმბალაურის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 



სუფელ გვიმბალაურში მდებარე 2715,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.08.47.386) ღირებულებით 16300 ლარი. 
   მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა ასევე აღნიშნა, რომ 
2019 წლის 22 ივლისს სსიპ „ლევან სამხარაულის  ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს მოეწოდა მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონებების შეფასების აქტები, კერძოდ: 

1. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ.N1ა-ში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.116) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 36500-ლარი 
2. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ.N1ბ-ში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.119.01.503) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 4600-ლარი
 3. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ.N1ბ-ში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.119.01.502) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 4400-ლარი
 4. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ.N1ბ-ში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.119.01.501) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 4400-ლარი 
5. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ.N1ბ-ში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.119.01.500) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 5000-ლარი 
6. ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ჩიხში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27.06.52.551) 
საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება - 38600-ლარი.   
  
     
   საკრებულოს წევრის აკაკი იმნაიშვილისთვის რამდენადაც ცნობილია, აბანოს ყოფილ 
შენობას ყავს, მეპატრონე, რაზეც მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსმა განმარტა, რომ ოფიციალურად არც ერთ ობიექტს მესაკუთრე არ ყავს.

     საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძეს მიაჩნია, რომ ფასები არარეალურია, 
რის გამოც განაცხადები არ შემოდის,  ამასობაში კი  ობიექტების მდგომარება გაუარესდა 
და გაჩანაგდა. 

    მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის განმარტებით, ეს არის საწყისი 
საპრივატიზაციო ფასები, თუ კი ობიექტები არ გასხვისდა, მაშინ ფასები განახევრდება.

    საკრებულოს წევრმა აკაკი იმნაიშვილმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმასთან 
დაკავშირებით, რომ ობიექტები თავის დროზე,  სანამ ჯერ კიდევ ვარგის მდგომარეობაშია,  
არ გადის აუქციონზე. მას აინტერესებს, რა არის ამის მიზეზი. 

    მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა აღნიშნა, რომ აგრარული ბაზრის 
თემა წელს დამტკიცდა და შესაბამისად,  ახლა შევიდა ნუსხაში დამატებით. მისი თქმით, 
წინა პერიოდთან დაკავშირებით  მისთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ  როდესაც არის 
მოთხოვნა ამა თუ იმ ობიექტზე, მაშინ ხდება მისი შეტანა ნუსხაში. 
 
    საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძის 
განმარტებით, ობიექტი მანამდე იმყოფებოდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს ბალანსზე.  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის 
შემდეგ შესაბამისად, მოხდა მისი შეტანა ნუსხაში.

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



საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა განკარგულების  პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 17  წევრი.
მომხრე  საკრებულოს 17 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
მიღებულ იქნა განკარგულება N38  (25.07.2019)

   დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
სკოლისთვის“ 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 გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას მიმდინარე წლის 28 ივნისს N13 წერილით მომართა ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლი“-ს (ს/ნ 433650462) დირექტორმა 
თეიმურაზ ალექსაიამ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, კერძოდ  27.06.56.688;  27.06.52.448;  და 27.09.46.010 საკადასტრო კოდებით 
არსებული უძრავი ქონების  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.   
ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
სკოლი‘’- სათვის არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს მისთვის წესდებით 
განსაზღვრული უფლებამოსილების სრულფასოვნად განხორციელებას. საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე4 
და მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 
უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის 
ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.   

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

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა განკარგულების  პროექტს.

       კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს 17 წევრი.
        მომხრე    საკრებულოს 17 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
        მიღებულ იქნა განკარგულება N39  (25.07.2019)

   დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ადმინისტრაციული და 
შესყიდვების სამსახურის უფროსის  მოვალეობის შემსრულებელი  ელიკო იმნაძემ. მისი 
განმარტებით, ცვლილება არის ტექნიკური ხასიათის და სიტყვა ,,გამგეობის“  ნაცვლად 
უნდა ჩაიწეროს  ,,მერიის“.

 



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

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა განკარგულების  პროექტს.

       კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს 17 წევრი.
        მომხრე    საკრებულოს 17 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
        მიღებულ იქნა განკარგულება N40  (25.07.2019)

  დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა ა(ა)იპ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 
გენერალურმა მდივანმა დავით მუჯირმა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების, კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ გვიმბალაურში 
მდებარე  N3 ნაგებობის (საფეხბურთო სტადიონის ს/კ:27.08.47.385)  გადაცემასთან 
დაკავშირებით, რათა  მოაწყოს დაახლოებით 600000 (ექვსასი ათასი) ლარის 
ღირებულების ხელოვნურსაფარიანი სტადიონი. დაფინანსების მოპოვების მიზნით 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია აწარმოებს მოლაპარაკებას ფეხბურთის 
ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციასთან და როგორც მომართვაშია აღნიშნული, 
სწორედ მათი მოთხოვნაა, რომ დაფინანსების მისაღებად აუცილებელია სტადიონი იყოს 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სარგებლობაში. როგორც მოგეხსენებათ, სოფელ 
გვიმბალაურში ჩვენს მიერ დაგეგმილია ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის გახსნა და 
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობა აუცილებელია აკადემიის სრულფასოვანი 
ფუნქციონირებისათვის. ფეხბურთის ფედერაციის თხოვნაა ხსენებული ტერიტორია 
გადაეცეს იჯარით 20 წლის ვადით და საიჯარო წლიურ ქირად განისაზღვროს 1 ლარი.  

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

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ კენჭი უყარა განკარგულების  პროექტს.

       კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს 17 წევრი.
        მომხრე    საკრებულოს 17 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
        მიღებულ იქნა განკარგულება N41  (25.07.2019)

     
     სხვადასხვა საკითხები:

    საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძის 
განცხადებით, საკითხი ეხება ჯურუყვეთის მოსახლეობას. როგორც ცნობილია, ლესის 



ადმინისტრაციულ  ერთეულში, სოფელ ჭინათში მიმდინარეობს გაზიფიცირების 
სამუშაოები. იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ჯურუყვეთში რეგისტრირებული 4 ოჯახი. 
გაზსადენის მილებმა უნდა გაიაროს ამ ადამიანების სახლის წინ.  საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარეს, რომ თუკი შესაძლებელია, მოგვარდეს ეს საკითხი და აღნიშნული 
ოჯახები  არ გამორჩნენ ამ პროექტში და მათთანაც შეყვანილი იქნას ბუნებრივი აირი.  მისი 
ინფორმაციით, ანალოგიურ შემთხვევას უკვე ქონდა ადგილი, როცა ლესის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობდა გაზიფიცირების სამუშაოები,  ერთ-ერთ 
უბანში ,კორეა“-ში, რომელიც ჯურუყვეთს ეკუთვნის, მოხდა ბუნებრივი აირის შეყვანა.

   
    საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ შემოვიდა 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის თანამშრომლების განცხადება, რომელიც  გააცნო  
საკრებულოს სხდომას. განცხადება მდგომარეობს შემდეგში:
,,როგორც მოგეხსენებათ, მუზეუმის თანამშრომლებთან შეხვედრაზე დაგვპირდით, რომ 
ჩატარდებოდა რეორგანიზაცია და დამსახურებისამებრ მოგვენიჭებოდა სტატუსი და 
მოგვემატებოდა ხელფასი. რეორგნიზაცია ისე დამთავრდა, რომ არაფერი შეცვლილა ჩვენს 
სისტემაში ჩვენს საკეთილდღეოდ. 
   ამიტომ მოვითხოვთ: მხარეთმცოდნეობის და ეგ. ნინოშვილის სახელობის მუზეუმები 
დარჩნენ, როგორც ძირითადი მუზეუმები და მოგვემატოს ხელფასი, როგორც სხვა 
მუნიციპალიტეტებშია.
   თ.ფირცხალაიშლის სახელობის შემოქმედთა მუზეუმი არის ბიბლიოთეკა და 
შეუერთდეს ცენტრალურ ბიბლიოთეკას, ვ.წულაძის სახ. თეატრის მუზეუმი შეუერთდეს 
თეატრს განყოფილების სახით, ხოლო სპორტი - სპორტულ განყოფილებას. საკასო აპარატი 
და ბილეთები მხოლოდ ჩვენთან და ეგ. ნინოშვილის სახ. მუზეუმში მოქმედებს და რატომ 
უნდა ვიყოთ მათთან გათანაბრებულები. მით უმეტეს, რომ სადაც არ უნდა იკითხოთ, 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ყველგან პრიორიტეტულია. 
   გთხოვთ, აღნიშნული საკითხი განიხილოს საკრებულოს შესაბამისმა კომისიებმა და 
სამუშაო ჯგუფებმა. იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენს მოთხოვნებს გულისხმიერად 
მოეკიდებით და მოგვანიჭებთ კუთვნილ სტატუსს შესაბამისი ანაზღაურებით. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, იძულებული ვიქნებით, მივმართოთ სხვა ზომებს.“

   საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და 
მერიის მიერ უნდა მოხდეს მსჯელობა იმის შესახებ, თუ  რა ზომები უნდა გატარდეს და 
როგორ მოხდეს ეს. საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია განიხილავს ამ საკითხს და საჭიროებიდან გამომდინარე 
შეხვდებიან მუზეუმის ხელმძღვანელობას, რათა ერთობლივად მოხდეს ოპტიმალურ 
ვარიანტზე შეჯერება. მან  მიმართა მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ  შესაბამისი 
სამსახურები ასევე ჩაერთონ ამ პროცესებში და ერთად განიხილონ ზემოაღნიშნული 
საკითხი.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ  თავის მხრივ აღნიშნა, რომ შეიკრიბონ, 
ვისაც ეს თემა ეხება, მოიწვიონ ასევე მუზეუმის ხელმძღვანელები,  რათა ერთობლივად 
განიხილონ და იმსჯელონ  საკითხის შესახებ. სამუშაო პროცესში ასევე,  უნდა ჩაერთოს 
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური და მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ქალბატონი ია ჩხაიძე. 



   საკრებულოს წევრის, აკაკი იმნაიშვილის თქმით, ძალიან კარგია, რომ  ა(ა)იპ 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრმა“  უნდა  
შეიძინოს  ამწე-კალათა მუნიციპალიტეტში გარე განათების მოსაწესრიგებლად, მაგრამ 
მისი მოსაზრებით, ასევე კარგია, თუკი ამის შესაძლებლობა იქნება,  აღნიშნული ა(ა)იპ-
ისთვის  შეძენილი იქნას სარწყავი აპარატურა, რადგან უხეხულია, როცა ქალაქის ცენტრში 
მცენარეების და  ყვავილებიანი გაზონების მოსარწყავად ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-ს თანამშრომლები 
წყალს ვედროებით ეზიდებიან.

    საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ მიმართა მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ  საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სამუშაო ოთახში არის სავალალო 
მდგომარეობა და არანაირი სამუშაო პირობები არ გააჩნიათ. არ აქვთ კონდიციონერი, 
ოთახში ჩამოდის წვიმის წყალი, ასევე, შესაცვლელია იატაკი. გარდა ამისა, ძალიან ცუდი 
სიტუაციაა სამუშაო ინვენტარის მხრივაც. 

   საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო 
კვირკველია დაეთანხმა კოლეგას და აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კუთვნილ სამუშაო ოთახები მოსაწესრიგებელია, რათა შეიქმნას ნორმალური  სამუშაო 
პირობები. მისი თქმით,  ადმინისტრაციულ შენობაში ასევე მისახედია საპირფარეშო, 
რადგან იქ წვიმიან ამინდში ჩამოდის წყალი და ფაქტიურად, როგორც გარეთ, ისე წვიმს 
შიგნითაც. 

   საკრებულოს წევრმა, ციცინო ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ ყურადღება მისაქცევია მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის  ოთახი, რადგან თანამშრომლები იმყოფებიან 
საშინელ სამუშაო პირობებში. 

    საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე მახათაძის 
თქმით, სამუშაო ოთახში შესაცვლელია ერთი ფანჯარა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 
საკრებულოს ფრაქციის ,,ძალა ერთობაშია“ სამუშაო ოთახი განთავსებულია 
ადმინისტრაციული შენობის მეოთხე სართულზე, რაც მოქალაქეებს და ფრაქციის წევრებს 
უქმნის გარკვეულ დისკომფორტს, ზოგჯერ კი ძალიან უხერხულ სიტუაციას. ყოველივე 
ამის გათვალისწინებით, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ 
მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს, რომ გაცილებით უპრიანი და მიზანშეწონილი იქნება, 
თუკი  ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული  მთლიანად დაეთმობა  
საკრებულოს, რასაც დეპუტატების უმრავლესობა დაეთანხმა.

    საკრებულო წევრის დავით ჩხარტიშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის 
ხელმძღვანელობასთან პირად საუბრებში არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ნინოშვილი - 
არჩეულის შემაერთებლი გზის 700 მეტრ სიგრძის მონაკვეთი დატოვეს გაუკეთებელი. ის 
ითხოვდა არა მოასფალტებას, არამედ უნდოდა გზის კარგად გასწორება. სწორედ 
აღნიშნული საკითხი გახდა მისი მხრიდან საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს დატოვების  ერთ - ერთი მიზეზი.

     საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ  აღნიშნა, რომ  რამდენიმე დღის წინ 
გურიის სამხარეო ადმინისტრაციაში იმყოფებოდა მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად და 
სწორედ ამ შეხვედრაზე დააყენა მან ეს საკითხი. გურიის მხარეში სახელმწიფო 



რწმუნებულის  მხრიდან არის დაპირება,  რომ გაკეთდება აღნიშნულ გზაზე  
მოასფალტირებული 900 მეტრი სიგრძის მონაკვეთი. 

  საკრებულოს წერვის ამირან ქანთარის თქმით, მისი მხრიდან მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სხდომებზე არაერთხელ გაჟღერდა კლინიკა ,,ჯანმრთელობის“ მიმდებარე 
ტერიტორიაზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. კერძოდ, მან საკუთარი 
სახსრებით აღნიშნულ ტერიტორიაზე დააგო ასფალტი, რომელიც წყალკანალის მიერ 
სამუშაოების ჩატარებისას იქნა გადათხრილი და დაზიანებული, რამაც გამოიწვია ის, რომ 
წვიმიან ამინდში კლინიკის მიმდებარედ დგება წყალი და ტერიტორია იტბორება, რის 
შედეგადაც პაციენტებს  და კლინიკაში მომსვლელ ადამიანებს უძნელდებათ შენობაში 
შესვლა.

 
ამით საკრებულოს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


