
N 11 11-07-4-201908221513
22/08/2019

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

ოქმი N 11

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                    21. 08. 2019  წელი

საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმერ ნანაძე, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე  ვერიკო 
კვირკველია,  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე 
მახათაძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს  სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე,   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  ბესიკ კუპრაძე,   საკრებულოს ფრაქცია  
,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე, ფრაქცია 
„ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, 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 ხელმძღვანელი (საორგანიზაციო 
განყოფილების უფროსი)  ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნუნუ სულაკაძე, საკრებულოს აპარატის მესამე 
რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ია მოქია, 
საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე.

   სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები:  მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე 
სარიშვილი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბიძინა იმნაიშვილი, მერიის  
საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია,  მერიის სივრცითი 
მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის  სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე,  მედიის 
წარმომადგენლები.



საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვლადიმერ ნანაძემ 
განმარტა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე იმყოფება შვებულებაში, ამიტომ 
დღევანდელ სხდომას თვითონ წარუძღვება. ამის შემდეგ აღნიშნა, რომ რიგგარეშე 
სხდომა მოწვეულ იქნა მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების საფუძველზე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვლადიმერ ნანაძემ 
სხდომას გააცნო დღის წესრიგი:

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 თაობაზე.

                                                           /მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/

 საკრებულოს  თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი 
უყარა დღის წესრიგს:

კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს 20 წევრი.
        მომხრე  საკრებულოს 19  წევრი,  საკრებულოს 1 წევრმა არ მიიღო კენჭისყრაში 
მონაწილეობა    (ვერიკო კვირკველია);

     სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს წევრი ამირან ქანთარია.

     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 უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ  
ცვლილება განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით: საქართველოს მთავრობის 2019 
წლის 16 ივლისის N1635 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ღონისძიებების განსახორციელებლად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1500000 
(ერთი მილიონ ხუთასი ათასი ლარი), რომელიც მიიმართება მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიულ ერთეულებში გაბიონების მოწყობის სამუშაოებზე. 
    საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში 
საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 30 ივლისის NN1722 განკარგულებით 
განხორციელებული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 149882 ლარი ქ. 
ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე მიმდებარედ არსებული სტადიონის რეაბილიტაციაზე, 
აღნიშნული პროექტების განხორციელებისათვის თანხები უნდა აისახოს ბიუჯეტში. 



    განვლილ საფინანსო პერიოდში გაწეული მიმდინარე ხარჯების ანალიზით, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწვავის ხარჯის დაფინანსება უნდა გაიზარდოს 15000 
ლარით, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის - 3000 ლარით, მერიის - 15000 
ლარით, ოფისის ხარჯი უნდა გაიზარდოს  19500 ლარით, მ.შ. (ელ.ენერგიის ხარჯი 4000 
ლარი, გაზის 7000 ლარი, საკანცელარიო ხარჯი 4500 ლარი, ფოსტის მომსახურება 2000 
ლარი, კარტრიჯის შეძენა 2000 ლარი), ხოლო შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასის 
ფონდი გაიზარდოს 31300 ლარით. მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლი გაიზარდოს 
3000 ლარით, საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოების ღონისძიების დასაფინანსებლად 
(ვიდეო კამერების ინსტალაციისთვის) 567 ლარი. 
     ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს არაფინანსური აქტივების მუხლის 25000 
ლარით და მერიის ხელფასის ფონდის 62367 ლარის შემცირების ხარჯზე.    

   ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლის ოფისის მუხლი 150 ლარის შემცირების ხარჯზე 
გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების მუხლი 150 ლარით.

  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ალექსანდრე მახათაძემ 
აღნიშნა, რომ რამდენადაც მისთვის ცნობილია, მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად მთავრობის მხრიდან დაპირება 
იყო დაახლოებით 7000000 ლარის ფარგლებში თანხის გამოყოფის თაობაზე, 
წარმოდგენილ პროექტში კი საუბარია 1500000 ლარზე. საკრებულოს წევრი 
დაინტერესდა, მოხდება თუ არა დარჩენილი თანხების ათვისება, რადგან მერიის     
სივრცითი მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით,  
მიმდინარე წელს დაპროექტება ვერ მოესწრება, შესაბამისად, ეს თანხა სრულად ვერ 
იქნება ათვისებული.

   მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის განმარტებით, შემდგომი თანხების 
ათვისება ნამდვილად მოხდება. ამ ეტაპისთვის 2500000 ლარის ღირებულების პროექტები 
გადაგზავნილია,  მათ შორის 7 დიდი ხიდის პროექტი: მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში - 2, ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 3  და ნიგვზიანის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში - 2 ხიდი. გარდა ამისა,  იყო საუბრები, რომ შემდგომში 
დაიწყონ სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია. მისი თქმით, პირადად იღებს 
პასუხისმგებლობას, რომ იმ თანხიდან არაფერი არ დაიკარგება.

    საკრებულოს წევრმა, აკაკი იმნაიშვილმა აღნიშნა, რომ  თანხებს უნდა პროპორციულად 
განაწილება.

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

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვლადიმერ ნანაძემ 
კენჭი უყარა დადგენილების  პროექტს.



კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 20 წევრი.

მომხრე  საკრებულოს 20 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
მიღებულ იქნა დადგენილება N13 (21.08.2019)

 ამით საკრებულოს რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ვლადიმერ ნანაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


