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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის

ოქმი N19

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                     23. 12. 2019  წელი

    საკრებულოს  სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე,  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  
ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე 
ემზარ თევდორაძე, საკრებულოს ეკონომიკის,  ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი 
გვარჯალაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე  
მახათაძე,  ფრაქცია „ქართული ოცნება -მრეწველები“-ს 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 ხელმძღვანელი ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს აპარატის 
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარიამ კუპრაძე, საკრებულოს 
აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის 
შემსრულებელი იურიდიულ საკითხებში რუსუდან გვარჯალაძე, საკრებულოს აპარატის 
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე.

  მოწვეული სტუმრები:  მუნიციპალიტეტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი, მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი,  მერიის 



ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ნაჭყებია,  მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია 
ჩხაიძე,   მედიის წარმომადგენლები.  

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

რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 24-მა წევრმა.
კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  23 წევრი.

     მომხრე  საკრებულოს  23  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
  
     საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტის 
შესწორებული ვარიანტი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

/მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

     /მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

/მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

      /მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი/

5.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და 
შპს ,,ლანჩხუთი“- სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის 



შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

                                                         /მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

                                                         /მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

7. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების - 
განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 
თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

                                                               /მომხსენებელი ია ჩხაიძე/

8.სხვადასხვა საკითხები.

   სხდომას შემოუერთდნენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ 
თევდორაძე და საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს 
თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე.

   საკრებულოს თავმჯდომარე  ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:

   კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  25 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს  25  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

      დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერმა 
ალექსანდრე სარიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის 
შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ 
შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც თავის 
მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის 



სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ზემო 
აღნიშნულის  გათვალიწინებით 2020-2023 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის 
უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის 
სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების 
ხელშეწყობას.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 
- ინფრასტრუქტურის განვითარება; 
 -დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 
-განათლება; 
 -კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი; 
 -მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
 -მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს   25 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N62  (23.12.2019)

      დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე 
სარიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ როგორც წესი, ბიუჯეტი შედგება შემოსავლებისგან და 
ხარჯებისგან. 2020 წლისთვის მუნციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 10 817 300 
ლარით,   შემოსულობები-10 412 400 ლარით. მათ შორის: შემოსავლები განისაზღვრა 10 
142 700 ლარით,  არაფინანსური აქტივების კლება-269 700 ლარით. გადასახადები 
განისაზღვრა 8 908 500 ლარით. მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახდი-7 608 
500 ლარი, ქონების გადასახადი-1 300 000 ლარი, საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე(გარდა მიწისა)-400 000 ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)-400 
00 ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)-10 000 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე-50 000 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე-
440 000 ლარი. გრანტები განისაზღვრა 220 000 ლარით, სხვა შემოსავლები-1 014 200 
ლარით. აქედან, შემოსავლები საკუთრებიდან -160 000 ლარი, რენტა-160 000 ლარი, 
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია-74 200 ლარი, ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და გადასახდელები-24 200 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი-11 200 ლარი, 
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის-13 000 
ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მოსახურება-50 000 ლარი, სანქციები 
(ჯარიმები და საურავები)-750 000 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 



შემოსავლები-30 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 10 336 
800 ლარით, აქედან შრომის ანაზღაურება -4 940 500 ლარით. არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება განისაზღვრა152 800 ლარით. მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა-422 
500 ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება-269 700ლარით. 
    მუნიციპალიტეტის მერის თქმით,  შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად იქნა 
გათვალისწინებული ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით გამოთქმული შენიშვნები და 
წინადადებები, რომლის მიხედვითაც ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის 
მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ცენტრს დაფინანსება გაეზარდა 100 000 ლარით, 
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებას-60 000 
ლარით, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებას 
საერთო ჯამში დაემატა 12 000 ლარი, გენდერული პროგრამისთვის გათვალისწინებულია 
5 000 ლარი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლას დაემატა -10 000 
ლარი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს 
დაემატა 22 000 ლარი. 

   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ 
მთლიანობაში კმაყოფილია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით, მაგრამ მისი თქმით, 
უმჯობესი იქნებოდა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში მეტი თანხა ყოფილიყო  
განსაზღვრული.
.
   საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე  მახათაძემ 
აღნიშნა, რომ საკრებულოს კომისიები და ფრაქციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში. მათი ყველა შენიშვნა 
გათვალისწინებულია შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ ერთი საკითხი-დაბალი 
რანგის სპეციალისტების სახელფასო ფონდის მატება კვლავ რჩება დღის წესრიგში. მან 
თხოვნით მიმართა  მუნიციპალიტეტის მერს, რომ 2020 წელს გააგრძელონ ამ  საკითხზე 
მუშაობა.

   საკრებულოს ეკონომიკის,  ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ ბიუჯეტში ყველა მუხლი არის 
ოპტიმალურად შედგენილი. მან მადლობა გადაუხადა  მუნიციპალიტეტის მერს, მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს, მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურს, 
საკრებულოს კომისიებს,  ფრაქციებს და აპარატს ბიუჯეტის პროექტის მომზადების 
პროცესში დაბალანსებული თანამშრომლობისთვის.

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა თავის მხრივ,  მადლობა 
გადაუხადა მერიის ყველა სამსახურს და თანამშრომელს, რომელთა ჩართულობითაც 
მოხდა არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის შექმნა და განხორციელება. მან 
განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საკრებულოს და მის აპარატს მერიის იმ 
თანამშრომლებთან ერთად, რომლებსაც წვლილი მიუძღვით წლის იმ მნიშვნელოვანი 
დოკუმენტის-ბიუჯეტის შექმნაში, რომლითაც მუნიციპალიტეტმა უნდა 
იხელმძღვანელოს წლის განმავლობაში.
 



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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  25 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა დადგენილება N19  (23.12.2019)

    დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 
წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ  ვერიკო კვირკველიამ. 

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

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 25  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N63  (23.12.2019)

      დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების  პროექტი   სხდომას გააცნო   მერიის სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მისი განმარტებით, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტიდან „სოციალური დაცვის“ მუხლში გათვალისწინებული სოციალური 
დახმარებების დანიშვნასთან და გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, 
განსაზღვრავს სოციალური დახმარებების დანიშვნასა და გაცემაზე უფლებამოსილ 
სტრუქტურულ ერთეულს, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებს, მათი დანიშვნისა და 
გაცემის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს.
      მუხლი 1. ფულადი სოციალური დახმარების სახეები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტიდან გაცემას ექვემდებარება შემდეგი ფულადი სოციალური დახმარებები:      
  ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; (პროგრამის 
კოდი 06 02 06);    
   ბ)  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 02)  
   გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 09)    
   დ) ომის  მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა; 
(პროგრამის კოდი 06 02 08)       
  ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 05)     
  ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 04)    



  ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა; 
(პროგრამის კოდი  06 02 01) 
თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი  06 02 
07)
 ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა;( პროგრამის კოდი 06 
02 03) 
 კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა; 
(პროგრამის კოდი 06 02 12) 
ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 
(პროგრამის კოდი 06 02 10) 
მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. (პროგრამის 
კოდი 06 02 11) 
ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა.( პროგრამის კოდი 
06 02 13) 
ო) ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. (პროგრამის კოდი 06 02 
14)
 პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. (პროგრამის კოდი 06 02 15)
 ჟ) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 
პროგრამა.  (პროგრამის კოდი 06 02 16) 
რ) ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი 
თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა ( პროგრამის კოდი 06 
02 17)
  მუხლი 2. სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზებაზე 
პასუხისმგებელი უწყება 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებათა 
მუნიციპალური პროგრამით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების დანიშვნისა 
და გაცემის ორგანიზებას უზრუნველყოფს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის  სამსახური (შემდგომში – სამსახური).
   მუხლი 3. ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად 
საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა 
1. სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებული პირი 
წერილობითი განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების 
დანიშვნის ან მიღების თაობაზე მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
შესახებ. 
2. მერიაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით შესასწავლად 
ეგზავნება შესაბამის სამსახურს. 
3. მერიის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მიღების 
თაობაზე საკითხის განსახილველად მომზადებასა და გადაწყვეტილების მისაღებად 
საჭირო სხვა პროცედურების განხორციელებას. 
4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების 
პროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის 
სასულიერო გიმნაზიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. პროგრამის 
განხორციელების აუცილებლობას შეისწავლის მერიის შესაბამისი სამსახური და 
დასკვნას წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს.



  მუხლი 4.  ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად 
წარმოსადგენი დოკუმეტაციის ნუსხა. 
  კონკრეტული სოციალური პროგრამიდან დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად 
დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმეტაცია: 
ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა – განცხადება, 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 
საინფორმაციო ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან, რომ არის სოციალურად 
დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე.  
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა –განცხადება, მშობლების 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 
საინფორმაციო ბარათი,  ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები, მშობლების 
ქორწინების მოწმობის ასლი, ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიში და სოციალური  
სააგენტოდან სარეიტინგო  ქულის ამონაწერი ან ცნობა რომ ოჯახი არ არის 
დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში. 
 გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამა - განცხადება, ცნობა, რომ ბენეფიციარს არ აქვს 
საცხოვრებელი ფართი, სივრცითი   მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, განმცხადებლის და საცხოვრებელი  ფართის 
მეპატრონის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, განმცხადებლის სამოქალაქო 
რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი, ფართის მეპატრონის ამონაწერი საჯარო 
რეესტრიდან, ბენეფიციარსა და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონეს შორის 
გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონის 
ბანკის ანგარიში. 
 დ) ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა- განცხადება, 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 
საინფორმაციო ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ, 
ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,  გარდაცვალების მოწმობის ასლი, 
საბანკო ანგარიში.
  ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა-მუნიციპალიტეტის მერსა და ა(ა)იპ 
ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის 
პრორექტორს შორის გაფორმებული შეთანხმების აქტი; პრორექტორის მიერ თანხის 
ყოველთვიური მოთხოვნა.  
 ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა-  კომუნალური ხარჯების, ჰიგიენისა 
და ყოველდღიური მოხმარების საგნების თანხის კალკულაციის წარმოდგენა; 
 ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა - 
განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100, ბენეფიციარის ან 
ოჯახის წევრის  საბანკო  ანგარიში და პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, 
ბენეფიციარის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან  საინფორმაციო ბარათი.  
 თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, პირადობის 
მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დევნილის  მოწმობის ასლი და საბანკო ანგარიში.  
 ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა - ბენეფიციარმა ან 
მისმა ოჯახის წევრმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: განცხადება; სამკურნალო 
დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა და კალკულაცია;  განმცხადებლის (პაციენტის) 
პირადობის მოწმობის ასლი (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 
ბარათი),; ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის 
შესახებ(პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150000 სარეიტინგო ქულის მქონე 
ბენეფიციარები); ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა 100, დედანი);  
ცნობა დაზღვევის ფარგლებში დაფინანსების ოდენობის ან დაფინანსებაზე უარის თქმის 



შესახებ; ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სამედიცინო 
დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე, გაწეული სამედიცინო მომსახურების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ. 
   შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) 
სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება,  
უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა 
არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, 
მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია 
განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის 
საფუძველზე. 
 კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების პროგრამა -განცხადება, 
ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის 
ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), სივრცითი მოწყობისა 
და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი 
დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა; „სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულის ამონაწერი; 
სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა 
(ასლი) ან ცნობა; ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში. გადაწყვეტილება მიიღება მერის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბრძანების საფუძველზე 
კომისიის წინადადების გათვალისწინებით.“  
ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის-
ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ პროგრამებზე გახარჯული თანხის კალკულაციის 
წარმოდგენა და საბანკო ანგარიში.
მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 
საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში. 
ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა-განცხადება, მერის 
წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;    
გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში. 
ო) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა- განცხადება, 
განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო 
რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში, 
შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი 
დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა; სსიპ „სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა ან დასკვნა.   მარტოხელა მშობლის 
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გადაწყვეტილება მიიღება მერის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბრძანების საფუძველზე 
კომისიის წინადადების გათვალისწინებით.  ამავე პროგრამის 0-18 წლამდე დედ-მამით 
ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების, რომელიც არის ობოლი (მარჩენალდაკარგული) 
ქვეპროგრამით სარგებლობისას- ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, 
განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო 
რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, 
სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა ან 
ცნობა. ბავშვის უფლებამოსილი წარმომადგენლის  საბანკო ანგარიში, თანხა ჩაირიცხება 
ბენეფიციარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის  საბანკო ანგარიშზე.



პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა-განცხადება, განმცხადებლის 
(ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის 
სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი), ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № 
IV-100/ა); სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის მიერ სამედიცინო მომსახურების 
შესახებ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა; ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ. (ომის 
ვეტრანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან) თანხა ჩაირიცხება 
შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის საბანკო ანგარიშზე, წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. პროგრამით 
ისარგებლებენ ის ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001-დან  არ აღემატება 150000-
ს. 
ჟ) შშმ პირის სატატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 
პროგრამა-განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის 
ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),  ცნობა სამედიცინო 
დაწესებულებიდან (ფორმა № IV-100/ა) სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა.  
თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, 
წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 
რ) ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი 
თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა- ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის შემთხვევაში. 
პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან 
პასპორტი) ასლი;  კანონიერი 
წარმომადგენლობის შემთხვევაში – დამადასტურებელი საბუთი და მისი ასლი, 
მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში – მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი;  
ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 
ბარათი), ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100 სსიპ „სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა.  მომსახურეობის 
მომწოდებელი ორგანიზაციის მომართვა ან ცნობა თვის განმავლობაში ბენეფიციარზე 
გაწეული მომსახურეობის რაოდენობის შესახებ. რომლის შესაბამისად მოხდება 
მომსახურეობის მომწოდებელი ორგანიზაციისთვის და ბავშვებისთვის 
ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება. ბავშვის  უფლებამოსილი წარმომადგენლის  
საბანკო ანგარიში.
 ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი 
თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების შემთხვევაში- პირის კანონიერი 
წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;  
კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში – დამადასტურებელი საბუთი და მისი 
ასლი, მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში – მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების 
ასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 
საინფორმაციო ბარათი), ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100. 
ბავშვის უფლებამოსილი წარმომადგენლის  საბანკო ანგარიში, სსიპ „სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა. მომსახურეობის 
მომწოდებელი ორგანიზაციის მომართვა თვის განმავლობაში ბენეფიციარზე გაწეული 
მომსახურეობის რაოდენობის შესახებ, რომლის შესაბამისად მოხდება შშმ ბავშვების და 
მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება. თანხა ჩაირიცხება 
ბენეფიციარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის  საბანკო ანგარიშზე.



   
   საკრებულოს წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ აღნიშნა, რომ მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარების პროგრამა დასახვეწია. მისი თქმით, ეს პროგრამა ძირითადად 
გათვალისწინებულია ონკოჰემატოლოგიური ბენეფიციარებისათვის, მაგრამ უმჯობესი 
იქნება თუ გაიზრდება ჩამონათვალში იმ დაავადებათა რიცხვი, რომელთა სამკურნალოდ 
ბენეფიციარების მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების დაფინანსებაც არა ნაკლებ 
მნიშვნელოვანია.

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

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა  25 საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N64  (23.12.2019)

      დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და 
მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“- სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების  პროექტი სხდომას გაცნო  მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ.  მან აღნიშნა,რომ სსიპ სახელმწიფო ქონების 
ეროვნული სააგენტოს, სამეგრელო-გურია-ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრმა 2017 
წლის 12 ივლისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 
ღონისძიებებისათვის გადმოსცა ორტაქტიანი ძრავის ზეთი, (1 ლიტრის ღირებულებაა - 
4.4 ლარი) რომლის გამოყენება ასევე შესაძლებელია ბალახის საცელავებსა და სახერხ 
აგრეგატებში.    ზემოაღნიშნული ზეთი,  ნაშთის სახით 159 (ას ორმოცდაცხრამეტი) 
ლიტრის ოდენობით ინახება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურში, რომლისგანაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობით, 59 ლიტრის საკუთრებაში გადაცემა მიზანშეწონილია შპს 
„ლანჩხუთი“-სათვის, ხოლო 100 ლიტრის ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სათვის.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 25  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N65  (23.12.2019)



      დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  განკარგულების  პროექტი სხდომას გაცნო  მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ   გაეროს 
განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) პროექტი: რეგიონული ადგილობრივი 
განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ((FRLD) ფაზა 2 მუნიციპალიტეტების 
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადდა პროექტი „ტურისტული 
მარშუტები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის“,პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 67039.6 ლარს შეადგენს, რაშიც 
მუნიციპალიტეტის დასაფინანსებელია 7150 ლარი, გრანტის  5988,96 ლარის  
მიღებისთვის აუცილებელია საკრებულოს თანხმობა.

    მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას 
განმარტებით ეს  არის ტურისტული პროექტი და მისი მთლიანი ბიუჯეტი მოხმარდება 
აცანისა და ჩოჩხათის თემებში მისასვლელი გზების რეაბილიტაციას,  მდინარეების 
სუფსისა და აცაურას მიდამოებში მოეწყობა ვიზიტორთა ბანაკი, რომელიც აღიჭურვება 
შესაბამისი ინვენტარით, დასუფთავდება მდინარეების მიმდებარე ტერიტორია, 
დაიდგმება გზის მაჩვენებლები და ნიშნულები, მოეწყობა სავაჭრო დახლები, საპიკნიკე, 
საკემპინგე ადგილები (თავისი ფუნქციური მოწყობილობებით), რომლებიც 
განკუთვნილი იქნება, როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი ვიზიტორებისათვის.  
მდინარე სუფსის წინასწარ განსაზღვრულ მონაკვეთზე, რომელიც ძალიან ახლოსაა 
მოსახლეობასთან, გაიმართება ჯომარდობა. ტურისტული  ნაკადების მოზიდვას და 
მომსახურებას განახორციელებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპი, რომლის 
ფუნქციებშიც შედის შესაბამისი საქმიანობა.

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა  აღნიშნა, რომ ამ პროექტის 
განხორციელება ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობის თვითდასაქმების 
და მათი შემოსავლების გაზრდის ასევე, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების  
საშუალებას იძლევა. მან აქვე მადლობა გადაუხადა ყველა თანამშრომელს, რომლებიც 
აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ პროექტის მომზადებაში.

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა  25 საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N 66   (23.12.2019)

      დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის 
ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის 
პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N2 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 



საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  პროექტი 
სხდომას გაცნო  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ. მისი განმარტებით, დადგენილებაში  შევიდა შემდეგი 
სახის ცვლილებები: 
      1)დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 
თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“
      2) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 
,,მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
განსაზღვრული - განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების 
მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი, დანართის შესაბამისად.“
     3) დადგილებით დამტკიცებული დანართის სათაური ჩამოყალიბდა შემდეგი 
რედაქციით:
 ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 
თანხის გაცემის წესი“ 
     4) დადგილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: ,,მუხლი 1. ზოგადი დებულებები. 
ეს წესი არეგულირებს 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული - განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან - განათლების, კულტურის და სპორტის 
სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების, ინტელექტუალურ-
შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების მიზნით, 
თანხის გაცემის წესს.“

     დასასრულს, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ მადლობა გადაუხადა მერიისა და საკრებულოს ყველა იმ 
თანამშრომელს, რომელთაც წვლილი მიუძღვით წლის მნიშვნელოვანი დოკუმენტის-
ბიუჯეტის შექმნაში, მიულოცა დამდეგი შობა-ახალი წელი და წარმატებები უსურვა მათ.

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 25  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 25 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
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    სხვადასხვა საკითხები:



   საკრებულოს წევრმა ამირან ქანთარიამ აღნიშნა, რომ კმაყოფილია ქალაქის საახალწლო 
განათებით, მაგრამ ქალაქის ცენტრში მდებარე საათი კვლავ არასწორ დროს აჩვენებს და 
კიდევ ერთხელ ითხოვა ამ პრობლემის მოგვარება.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   აღნიშნა, რომ დღევანდელი სხდომა იყო 
2019 წლის ბოლო სხდომა, მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის მერს, მერიის ყველა 
თანამშრომელს, საკრებულოს, საკრებულოს აპარატს, მიულოცა დამდეგი შობა-ახალი 
წელი და წარმატებები უსურვა მათ. 

     ამით საკრებულოს   სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


