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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

        ბატონო ბესიკ, 

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 61-ე მუხლის 

მე-2 ნაწილის, 1061-ე მუხლის მე-6 ნაწილისა და ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მერიისათვის და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო 
სამსახურისათვის მოძრავი ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“ სსიპ ლ. საყვარელიძის 
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 ნოემბერის N06-232/ო ბრძანების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ პროექტთან 
დაკავშირებით განმარტებით ბარათს.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი
     მოგახსენებთ, რომ სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა, შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე, 
(წარმოგიდგენთ დანართის სახით) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს საჭიროებისათვის, უვადოდ, სარგებლობის 
უფლებით გადმოსცა მოძრავი ქონება. (რომელიც  ცენტრმა გადმოცემის მომენტიდან მოხსნა თავისი 
ბალანსიდან)
 ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მომზადდა ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში 
არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ცენტრი“-სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ განსახილველად და დასამტკიცებლად.



2. პროექტის ფინანსური დასაბუთება   
    ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
    ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.  

        3. პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი
    პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის განხილვისას 
მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის  სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

         4.   პროექტის წარმდგენი
      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



     პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის  იანვარი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილისა და 1061-ე მუხლის მე-6 ნაწილისა და ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის 
მერიისათვის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური 
მომსახურების საქალაქო სამსახურისათვის მოძრავი ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“ 
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 ნოემბერის N06-
232/ო ბრძანების შესაბამისად,

            მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონება, (სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრსა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს შორის 2019 წლის 29 ნოემბერს გაფორმებულ მიღება-ჩაბარების 
აქტში გაწერილი ქონება, რომელიც მერიის საქმისწარმოების განყოფილების მიერ, 
რეგისტრირებულია 2019 წლის 2 დეკემბრის 7200 ნომრით) დანართის შესაბამისად, გადასცეს 
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს (ს/ნ 233730763)

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 
მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 
საქართველოს  „ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის 
შესაბამისად.

     მუხლი 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე













დანართი

სახეობა რაოდენობა ერთეულის 
ფასი

მაგიდა 2 400

მაგიდა 1 366

მონიტორი 1 302.09

მონიტორი 1 150

მონიტორი 1 253.7

კომპიუტერი 
(პროცესორი)

2 1096

კომპიუტერი 
(პროცესორი)

1 400

სკამი 10 21.03

პრინტერი 1 400

უწყვეტი 
კვების წყარო

1 177






