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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი №8 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                              30.10.2019 წელი 

                                                                                                                                      12.00 საათი 

სხდომას ესწრებოდნენ: საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, 

კომისიის წევრები: იოსებ ჩხაიძე, გიორგი ჩახვაძე, ციცინო ჩხაიძე და ამირან გიგინეიშვილი. 

მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი როლანდ ლაშხია. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ,  ალექსანდრე მახათაძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების  შესახებ“  

 

/მომხსენებელი: ალექსანდრე მახათაძე/ 

 

2. სხვადასხვა საკითხები. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს. 

 

მომხრე-5, წინააღმდეგი-არცერთი. 

  

   დღის წესრიგის პირველი საკითხი: . „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №61 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების შესახებ“, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ალექსანდრე მახათაძემ. მან აღნიშნა, რომ 

სხდომას ესწრება მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ბატონი როლანდ ლაშხია, 

რომელიც დეტალურად ისაუბრებს თუ რა ცვლილებები ხორციელდება მათ მიერ წარმოდგენილ 

პაკეტში. 

   მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ წარადგინა განმარტებითი 

ბარათი, რომლის მიხედვითაც „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

20 სექტემბერს N2010 განკარგულებით მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 

ღონისძიებების განსახორციელებისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500000 (ხუთასი 

ათასი ლარი), რომელიც მიიმართება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში 

ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე 90590 ლარი და არსებული ხიდების რეაბილიტაციაზე 
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404910 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში შესული 

ცვლილებით საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N2125 განკარგულებით 

შემცირდა გზების რეაბილიტაციის ხარჯი 1337 ლარით. ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო სკოლის მომართვის საფუძველზე სამსახურს მიზანშეწოლილად მიაჩნია, რომ 

ოფისის ხარჯის 570 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების მუხლი 

570 ლარით. ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

საამღზრდელო ცენტრის სახელფასო ფონდის 24000 ლარის შემცირების ხარჯზე, გაიზარდოს 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 21200 ლარით და არაფინანსური აქტივების მუხლი 2800 

ლარით. განათლების, კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

მოხსენებითი ბარათის გათვალსიწინებით შემცირდეს კულტურის ღონისძიებების პროგრამა 600 

ლარით (050202 ორგ. კოდი), ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა (0503 ორგ.კოდი) 1203 

ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს სპორტული ღონისძიების პროგრამა (050102 ორგ.კოდი) 1803 

ლარით. სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე შემცირდეს 

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის დაავადებულთა 

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამის (060201 ორგ.კოდი) 1000 ლარით და 

გაიზარდოს ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა (060214 ორგ.კოდი) 1000 

ლარით. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 10000 ლარით. 

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დაფინანსება გაიზარდოს საქონელი 

და მომსახურების ხარჯი 45000 ლარით, ასევე ააიპ კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ხარჯი 

გაიზარდოს დასუფთავების ღონისძიების საქონელი და მომსახურების მუხლის 40000 ლარით, 

შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება გაიზარდოს 15000 ლარით; 

მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯი გაიზარდოს 13000 

ლარით. ზემოთ აღნიშნულის ღონისძიებების (ხარჯების) დაფინანსება უზრუნველყოფილი იქნეს 

ჯარიმების, სანქციების და საურავების შემოსავლის გეგმის 110000 ლარით და არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და მომსახურების გეგმის 13000 ლარით გაზრდის ხარჯზე. 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრები შეთანხმდნენ, რომ 

ინფრასტრუქტურის სამსახურმა საკრებულოს სხდომისთვის მოამზადოს დანართის სახით იმ 

ობიექტების ჩამონათვალის ნუსხა,რომელთა დაფინანსება უნდა მოხდეს ზემოაღნული თანხით. 

               

        კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 

 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №61 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების  შესახებ“  

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი მიღებულ იქნა 

შენიშვნის გათვალისწინებით. 

        1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იმ სამსახურებს, რომელთა დაფინანსებაში შედის 

ცვლილებები, საკრებულოს  სხდომებზე ასევე მოწვევის საფუძველზე კომისიისა და ფრაქციების 

სხდომებზე მოვიდნენ თანამომხსენებლად და დეტალურად განმარტონ თანხების კორექტირების 

საჭიროებები. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ კენჭი უყარა წარმოდგენილ დადგენილების 

პროექტს. 
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