
 
 

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
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 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                                      20.01.2020 
                                                                                                                                      14.00 საათი 

 
     
     სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე.          
კომისიის წევრები: ზაზა წულაძე, კარლო კვიტაიშვილი, ალექსანდრე მახათაძე, ოთარ 
პატიეშვილი, ზურა კუკულავა, ზაალ სანაძე. 
         
      მოწვეული სტუმრები:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ნაჭყებია, მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 
უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია ჩხაიძე, საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია 
კუპატაძე, საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
ხათუნა ვადაჭკორია. 
 

   კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:   
 
     1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 

    2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
    3. ,,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 პროექტის განხილვა. 
 

  /მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 

     4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული-განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის 



მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
      5. ,,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 პროექტის 
განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 

       6. „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 
პროექტის განხილვა.  

/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 
 

      7. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ 
,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 

 
     8. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სსიპ 
იუსტიციის სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  

 
/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 

 
      9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 
 

      10. სხვადასხვა 
 
 
 კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ  კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 

დღის წესრიგის პროექტის მიმართ კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 
 
მომხრე 7;   წინააღმდეგი -არცერთი. 



 
   დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ 
ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაცემას 
ექვემდებარება შემდეგი ფულადი სოციალური დახმარებები: 

 
ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა; 
გ)მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის 
პროგრამა; 
დ) ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა; 
ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების  პროგრამა; 
ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; 
ზ)ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა; 
თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; 
ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა; 
კ) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა; 
ლ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა; 
მ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა. 
ნ)ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 
ო) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. 
პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. 
ჟ) შშმ პირის სატაუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 
პროგრამა. 

         რ) ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა ტეაბილიტაცია/ 
აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების 
ტრანსპორტირტების დაფინანსების პროგრამა. 
 
 
      კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
დადგენილების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  დადგენილების  პროექტს. 
 
       მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
       დღის წესრიგის მეორე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური 
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 
და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი 



პრიორიტეტია. წარმოადგინა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური 
პროგრამების 17 პროექტს. ეს პროგრამებია:  
    1.მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 90 000 ლარით, რომლის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა 
და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი კვება. პროგრამა 
გათვლილია არაუმეტეს 105 ბენეფიციარზე.  
    2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 36 000 
ლარით, რომლის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა, რაც აუმჯობესებს 
დემოგრაფიულ მდგომარეობას. პროგრამა გათვლილია 23 ოჯახზე.  
    3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 67000 ლარით, პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ხანძრისა და მეწყერისაგან 
დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე 
ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში 
ბენეფიციარებზე გათვალიწინებულია ბინის ქირის გადახდა. პროგრამით სავარაუდოდ 
ისარგებლებს 68 ოჯახი.  
    4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 56000 ლარით. მისი მიზანია ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 
დახმარება. პროგრამით ისარგებლებს 85 ბენეფიციარი. პროგრამიდან დაფინანსდება 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების 
ოჯახები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა 
სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახები, რომელთა სოციალური 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 130 000-ს ყოველთვიურად გაეწევა დახმარება 50 ლარის 
ოდენობით, მათ შორის პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 
გაიცემა 100 ლარით დახმარება. ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიურად 50 ლარით 
დახმარება. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. 
ამავე პროგრამიდან განხორციელდება დედის დღესთან - 3 მარტთან დაკავშირებით, დაღუპული 
მეომრების დედების ერთჯერადად 200 ლარით დასაჩუქრება. პროგრამით გათვალისწინებულია 
მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით - 
ვეტერანებზე ერთჯერადად გაიცემა დახმარება 300 ლარის ოდენობით. საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებს - (27 
სექტემბერს, 8 აგვისტოს და ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებს) 
საჩუქრად გადაეცემა 300 ლარი. ომის მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ვეტერანთა სარიტუალო 
თანხა 250 ლარის ოდენობით. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია აგვისტოს ომში გორის 
მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების 
ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი. ომში დაღუპული მეომრების საპატივსაცემოდ 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 
საჩუქრის გადაცემა და წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების 
ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი).  
    5. მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7600 ლარით. 
პროგრამის მიზანია სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა. პროგრამით 
სარგებლობს ერთი სკოლა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია. პროგრამა 
ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთელობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას (სულ 44 
მოსწავლე). 
    6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 13 000 
ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ცენტრ იავნანაში 
დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის 



ხელშეწყობა. პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით 
ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის 
ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის გადასახადები, ასევე 
დაფინანსდა ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნების 
ღირებულება.  
    7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 
38 800 ლარით. პროგრამის მიზანია თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
ტრანსპორტირების დაფინანსება ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამა გათვლილია 24 
ბენეფიციარზე.  
     8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 15 300 ლარით. პროგრამის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ფინანსური დახმარება. ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას. 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 55 ოჯახი. პროგრამა გათვლილია 55 
ოჯახზე.  
     9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 92 000 ლარით. პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა სამკურნალო და საოპერაციო 
ხარჯებით დახმარება. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 300 ბენეფიციარი. 
     10. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 19 500 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული მარტოხელა შეჭირვებული მოხუცების და მარტოხელა მშობლის სტატუსის 
მქონე პირების, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 საშეშე მერქნის 
შესაძენად ფულადი დახმარება, ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქალთა 
მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მინდობით 
აღზრდაში განთავსებული ბავშვების, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, 
ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით და 
სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ლანჩხუთის 
რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების 
საჭიროებების გათვალიწინებით. ასევე დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების, 
რომლებიც არის ობოლი ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. პროგრამის ფარგლებში 
გათვალისწინებულია სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები 
პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 
მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის.  
      11. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 
დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 50 000 ლარით. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 
ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის 
მოწესრიგებაში. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი.  
     12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 2 500 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო 
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამა გათვლილია 10 ბენეფიციარზე.  
     13. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 37 200 ლარით. პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს დიაგნოზით 
ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი 



რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, 
ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს, მონაწილეობას მხარდამჭერ საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 
ღონისძიებებში, სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში. პროგრამით ისარგებლებენ კლუბის 
წევრი ქალბატონები სავარაუდოდ 36 ბენეფიციარი.  
    14. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 1 500 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი 
დახმარება 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე.  
     15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15 000 
ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 
ონკოლოგიური ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება წლის 
განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 
65 001-დან არ აღემატება 150 000-ს. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 50 ბენეფიციარი.  
    16. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 
პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 9 800 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის 
მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება ურეკში. პროგრამა გათვლილია 14 
ბენეფიციარზე.  
    17. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 
ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების 
დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 000 ლარით. პროგრამის მიზანია 
"სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით" 
გათვალისწინებული ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების განვითარების 
ხელშეწყობა. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში „ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობისა“ და „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამებში“ 
ჩართულია 15 შშმ ბავშვი, საიდანაც 4 ბავშვის ოჯახი მეტნაკლებად ახერხებს სარეაბილიტაციო 
კურსის არასრულყოფილად გავლას. დანარჩენი ბავშვები ვერ სარგებლობენ პროგრამით იმის 
გამო, რომ ოჯახები არის სოციალურად დაუცველი და მათ არ აქვთ საშუალება გასწიონ ბავშვების 
და მათი ტრანსპორტირების ხარჯი, რის გამოც ბავშვები ვერ გადიან მათთვის აუცილებელ 
მკურნალობის კურსს. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ამოცანაა 
ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით შეზღუდული შესაძლებლობის, 
განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, 
სკოლამდელ ან ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და სოციალური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების 
პრევენცია. ადრეული ინტერვენციის პროცესი მოიცავს დაბადებიდან სამ წლამდე და საჭიროების 
შემთხვევაში, შვიდ წლამდე ასაკის განვითარების დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე 
ბავშვების შეფასებას, მომსახურების დაგეგმვასა და მიწოდებას. მისი მიზანია 
იდენტიფიცირებული ბავშვების კოგნიტური, მოტორული, კომუნიკაციური და ემოციური 
განვითარების ხელშეწყობა, განვითარების შეფერხების პრევენცია, მიტოვების პრევენცია, ასევე, 
მათი მშობლების განათლება და გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების სფეროში. 
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნებიან დაბადებიდან შვიდ წლამდე ასაკის ბავშვები 
(შვიდი წლის შესრულების თვის ჩათვლით), რომლებსაც აქვთ ბავშვთა პედიატრის/ოჯახის 
ექიმის, ნევროლოგის ან სხვა ექიმ-სპეციალისტის მიერ გამოვლენილი განვითარების ეტაპების 
დაყოვნება. ზედიზედ, 2 თვის ვაუჩერის ტალონის გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის 
ავტომატურად გაუქმებას, გარდა შესაბამისი დაწესებულების ფუნქციონირების დროებით 
შეჩერების შემთხვევებისა, რაზეც მიმწოდებელი მინიმუმ ერთი თვით ადრე წერილობით 
აცნობებს ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელს/მინდობით აღმზრდელს, სააგენტოსა და 
სამინისტროს. ვაუჩერის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო. ვინაიდან გურიის 



რეგიონში არის ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული „ბავშვთა 
ადრეული განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის მომწოდებელი ორგანიზაციები, 
მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის ფინანსური თანამონაწილეობა ტრანსპორტირების 
ანაზღაურების კუთხით, ვინაიდან სერვისის მიწოდება ითვალისწინებს მომსახურეობას 
ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში- სახლში, ბაღსა თუ ცენტრში. ქვეპროგრამის მომწოდებელი 
ორგანიზაციებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნება 
თანამონაწილეობა ტრანსპორტირების ანაზღაურებაში. ადრეული განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი. გურიის 
რეგიონში ამ მომსახურეობის მომწოდებელი ოგანიზაციების (ა(ა)იპ „ოდა ქეარ“ -ის და 
საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“ არაკომერციული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის მიერ 
წარმოდგენილია ტრანსპორტირების თანამონაწილეობის საფასური ერთ ბენეფიციარზე დღეში 
5(ხუთი) ლარის ოდენობით. ასევე მიზანშეწონილია ბავშვებისთვის მომსახურეობის ცენტრში 
მიწოდებისას ანაზღაურდეს ბავშვების ცენტრამდე ტრანსპორტირების ხარჯი იგივე საფასურით. 
„ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის ამოცანებია სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა 
სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 
ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 
ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება ბენეფიციარის მიერ 
ნებისმიერი მიზეზით დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30 კალენდარული დღის ვადაში არასაპატიო 
მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ბენეფიციარის 
პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით. „ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამების“ მომწოდებელი ორგანიზაციები, გურიის 
რეგიონში არ არის და მშობლებს უწევთ ბავშვების მკურნალობის კურსის ქუთაისში, თბილისში, 
ჩაქვში და ბათუმში გავლა. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე თანმხლებ პირთან 
ერთად შეადგენს თვეში 220 ლარს. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში (თვეში 
10 დღე). სამსახურის მიერ ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვისა და ბათუმის 
სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, ტრანსპორტირების ხარჯი დაანგარიშებულია შპს „ავტო- 2018“-ის 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე (ჩაქვში ტრანსპორტირების ღირებულება 
ნაცვლად წერილში მითითებული 4,5 ლარისა, დამრგვალებულია 5 ლარზე, რაც 
დაკორექტირდება კონკრეტული მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
მიხედვით). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის 
სერვისის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სერვისის 
მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება სერვისის ბუნებრივ 
გარემოში იქნება ეს სახლი ბაღი თუ ცენტრი. ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში 
ასევე დამატებით ბავშვებს აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვების განვითარების ხელშეწობის 
მიზნით მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა 
და მათი თანმხლები პირებისათვის მოხდება ფაქტობრივად გაწეული სატრანსპორტო ხარჯის 
ანაზღაურება. პროგრამა გათვლილია 30 ბენეფიციარზე. 

სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო პროგრამა არ აფინანსებს 
კომპიუტერულ კვლევებს, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია. ამდენად მიზანშეწონილია  
„სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში იმ ბენეფიციარებს 
რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-სს, მიიღოს KT და MRT კვლევის 
დაფინანსება. 

კომისიის წევრების მიერ გამოითქვა მოსაზრება, რომ აღნიშნული კვლევისთვის 
სარეიტინგო ქულა განისაზღვროს 150 000-ით. 

ალექსანდრე მახათაძემ და კომისიის წევრებმა აღნიშნეს, რომ სასურველია დაკონკრეტდეს,  
20 000 სარეიტინგო ქულის ცვლილება ფინანსურად როგორ აისახება. 
 



    ასევე  ცვლილება შევა - „უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამით“  
ისარგებლებს სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ შშმ პირები. დახმარება 
გაიცემა მაჟორიტარი დეპუტატის და მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
შუამდგომლობის საფუძველზე. 
 

    კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
   მომხრე 7 , წინააღმდეგი არცერთი. 
 
    დღის წესრიგის მესამე 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 პროექტი სხდომას 
გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ. მან აღნიშნა, რომ დადგენილების 
სათაური უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
   
     1) ,,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 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,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) სათაური ჩამოყალიბდეს 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)  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,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.“ 
 
         წინამდებარე წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებების კულტურულ, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
ღონისძიებათა დაფინანსებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სხვადასხვა 
პროგრამიდან თანხის გაცემაზე უფლებამოსილ უწყებას, ადგენს ღონისძიებათა დაფინანსების 
ძირითად მოთხოვნებს. სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამის დაფინანსებას, 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით ახორციელებს 
ლანჩხუთის   მუნიციპალიტეტის   მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.      
 



  
     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
 
   დადგენილების  პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  დადგენილების  პროექტს. 
 
    მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
   დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
განსაზღვრული-განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის შესახებ 
ისაუბრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ. მან განაცხადა რომ,  
 
     1. განათლების ხელშეწყობის პროგრამა  
ა)  ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინასების ქვეპროგრამა.  
ბ) განათლების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისების ქვეპროგრამა.  
გ) ტრანსპორტირებით დახმარების ქვეპროგრამა.  
 
  2. კულტურის ღონისძიებების პროგრამა.  
ა) კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების ქვეპროგრამა.  
ბ) კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანებისა და 
შემოქმედებითი კოლექტივების წახალისების ქვეპროგრამა.  
გ) ტრანსპორტირებით დახმარების ქვეპროგრამა.  
დ) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა.  
ე) კულტურული პროექტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა.  
 
   3. სპორტული ღონისძიებების პროგრამა.  
 ა) საჩუქრების და პრიზების შეძენის ქვეპროგრამა. 
 ბ) წარმატებული, ახალგაზრდა, ვეტერანი  და ღვაწლმოსილი  სპორტსმენებისა და 
მწვრთნელების, წახალისების ქვეპროგრამა.  
გ) მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზების ქვეპროგრამა.  
დ) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის და სპორტი ბარიერების გარეშე ჩატარების ქვეპროგრამა.  
ე) ტრანსპორტირებით მხარდაჭერის ქვეპროგრამა.  
 
4. ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა.  
ა) ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა.  
ბ) შ.შ.მ. ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამა. 
 
 
 კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
 
   განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
    მომხრე 7 , წინააღმდეგი არცერთი. 
 



   დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: ,,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 სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, 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.  
 
    კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
 
   განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
   დღის წესრიგის მეექვსე 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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში შესატანია 
ცვლილებები კერძოდ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან და გეგმიდან ამოსაღებია 
სხვადასხვა ქონებები პრივატიზების გამო, ხოლო ნუსხასა და გეგმაში შესატანია შემდეგი 
ობიექტები:  
     1. ქალაქ ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.06.51.334)  
    2. ქალაქ ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქუჩა N 126-ში მდებარე ყოფილი სასტუმროს პირველი 
სართულის კიბის უჯრედის ნაწილი (ს/კ 27.06.51.005.01.531) 
 
    კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
 
    განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 



    დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას 
გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას, მიმდინარე 
წლის 26 ნოემბრის NSSVA 00025609 წერილით მომართა სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 
სამსახური“-ს (ს/კ 205309637) დირექტორმა ვლადიმერ იმნაძემ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - (ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N126-ში, მდებარე 
ყოფილი სასტუმრო შენობის მეორე სართულზე არსებული 43,90 კვ.მ. N116 ფართი (ს/კ 
27.06.51.005.01.116) ) სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.  
      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე 
მუხლის მე4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 
უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება 
პირდაპირი განკარგვის წესით, გადასცეს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს (გარდა 
პოლიტიკური პარტიისა).  
 
     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
   დღის წესრიგის მერვე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების, სსიპ იუსტიციის სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, 
უვადოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა 
გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, აღნიშნული პროექტი მომზადდა სსიპ ,,იუსტიციის სახლი“-ს 
აღმასრულებელი დირექტორის სოსო გიორგაძის, მიმდინარე წლის 19 დეკემბრის N2898 
მომართვის საფუძველზე, რომელმაც ითხოვა ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე, 
საზოგადოებრივ ცენტრში განთავსებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული იმ მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ 
სარგებლობის უფლებით გადაცემა, რომელიც იუსტიციის სახლს ესაჭიროება, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მისთვის წესდებით განსაზღვრული ფუნქციის 
განსახორციელებლად. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის 
ქონება აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადასცეს საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს (გარდა პოლიოტიკური პარტიებისა). 
 
    კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
     მომხრე 7 , წინააღმდეგი არცერთი. 
 
     დღის წესრიგის მეცხრე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შექმნის და კომისიის 



შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი 
ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შემადგენლობას დაემატება 
საკრებულოს დეპუტატი გიორგი მორჩილაძე. 
    
 
 
       კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  
განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 
სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ კენჭი უყარა  განკარგულების  პროექტს. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 
10. სხვადასხვა 
 
   1. კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ განაცხადა, რომ ნინოშვილის ქუჩაზე, ყოფილი 
პოლიციის შენობაში იფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ტუალეტი. 
     
    2. ზაზა წულაძემ განაცხადა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში აუცილებელია ნახევრად დანგრეული, უსახური შენობების დემონტაჟი, რადგანაც 
საფრთხისშემცველია მოსახლეობისთვის. 
     
   3. კარლო კვიტაიშვილმა განაცხადა, რომ ლაშისღელის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ 
დასაწყობებულია ხე-ტყის მასალა. სასურველია ეკონომიკის სამინისტრომ გადმოსცეს 
მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში, რათა  საჭიროებისამებრ გამოიყენონ. 
     
   4. კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ განაცხადა, რომ არსებული ეკონომიური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე კომისიის და ფრაქციის თავმჯდომარეებს, მოემატოთ 
თანამდებობრივი სარგო 300 ლარის ოდენობით. 
    
   5. კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ განაცხადა, საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ამ კოდექსით დაწესებული 
ადგილობრივი გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ 

ტერიტორიაზე ერთიანი განაკვეთის სახით ან/და ამ ერთეულის ტერიტორიაზე ცალკეული 
დარგების ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით დადგენილი ზღვრული 
განაკვეთის ფარგლებში. ამავე კოდექსის 204-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად მიწაზე 
საგადასახადო ვალდებულება განისაზღვრება საგადასახადო წლის 1 აპრილისათვის მოქმედი 
განაკვეთებით.  
     ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სავალდებულოა საკრებულომ ყოველწლიურად 

+განსაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის 
განაკვეთი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტი. ამასთანავე, ამავე დადგენილებითვე 
ძალადაკარგულად უნდა გამოცხადდეს „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა 
და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28  
 



 

 
 
 
 
 



 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის 
სხდომის დასკვნა №1 

 
20.01.2020 წელი 

                                                                                                                                                                 14.00 საათი 
 

    მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 20 იანვარს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისიის სხდომა. 

 
   სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
 

1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 

2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
 3. ,,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 პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 

 4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული-განათლების 
ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 
 
 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 
 
 5. ,,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 პროექტის 
განხილვა. 

/მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე/ 



 
   6. „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 
პროექტის განხილვა.  

/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 
 

  7. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების 
საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 
/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 

 
  8. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სსიპ იუსტიციის 
სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.  

 
/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 

 
  9.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვა. 
 

/მომხსენებელი  გიორგი ჩახვაძე/ 
 

 
      დღის წესრიგის პირველი საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული 
იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
 
  მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 

  დღის წესრიგის მეორე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური 
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
  მომხრე 7 , წინააღმდეგი არცერთი. 
 
   დღის წესრიგის მესამე 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 პროექტი კომისიის 
წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი.  
 
  დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
განსაზღვრული-განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული 
ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ 
მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი.  
 
  დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი  ,,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 კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 

 
   დღის წესრიგის მეექვსე 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 კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 

 
     დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების 
მიერ მიღებული იქნა  შენიშვნების  გარეშე. 
მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
     დღის წესრიგის მერვე საკითხი ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების, სსიპ იუსტიციის სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა  
შენიშვნების  გარეშე. 
 
   მომხრე 7, წინააღმდეგი არცერთი. 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 


