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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ფრაქცია ,,ძალა ერთობაშია"-ს

სხდომის ოქმი№1

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                              21.01.2020 წელი
                                                                                                                                             10:00 საათი

     სხდომას ესწრებოდა: ფრაქცია ,,ძალა ერთობაშია“-ს თავმჯდომარის მოვალეობის 
შემსრულებელი ლელა ჩახვაძე. 
     ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: იოსებ ჩხაიძე.
    
     ფრაქციის  თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ   სხდომას 
გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და 
აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 
იანვრის №5 დადგენილებში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი ლელა ჩახვაძე/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი ლელა ჩახვაძე/



     3. სხვადასხვა.

ფრაქციის  თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ   კენჭი უყარა 
დღის წესრიგის პროექტს:

მომხრე 2,  წინააღმდეგი არცერთი

    დღის წესრიგის პირველი საკითხი–„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო ფრაქციის 
თავჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ.  მან აღნიშნა, რომ 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 61–ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, საქართველოს კანონის 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 1061–ე მუხლის 1–ლი და 
მე–2 ნაწილების შესაბამისად,  იგეგმება საკრებულოს აპარატის  პირველი რანგის 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის და მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების თანამდებობრივი სარგოს მოწესრიგება. 
მისი აზრით ასევე უნდა იქნას მოწესრიგებული მეოთხე რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტების თანამდებობრივი სარგო.
   ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ 
აღნიშნა, რომ სამუშაო დატვირთვიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა 
მოწესრიგდეს  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელი 
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო“ ცენტრში ბაგა-ბაღების აღმზრდელებისა და 
ძიძების სახელფასო ფონდი, რასაც დაეთანხმა ფრაქციის წევრი იოსებ ჩხაიძე.

ფრაქციამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
განკარგულების  პროექტი ფრაქციის წევრების მიერ მიღებულ იქნას შენიშვნების 
გათვალისწინებით.

ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა კენჭი უყარა განკარგულების  
პროექტს.

მომხრე 2,  წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მეორე საკითხი- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების  პროექტი სხდომას გააცნო ფრაქციის თავჯდომარის 



მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე 
მუხლის მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსი“–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად მერის 
მოადგილის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 1800 ლარით, სამსახურის 
უფროსის -1700 და მთავარი სპეციალისტის 900 ლარის ოდენობით. მისი აზრით 
ასევე უნდა იქნას მოწესრიგებული მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტების თანამდებობრივი სარგო.

ფრაქციამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
   განკარგულების პროექტი ფრაქციის წევრების მიერ მიღებულ იქნა შენიშვნების 
გათვალისწინებით.

ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა ჩახვაძემ კენჭი უყარა 
განკარგულების  პროექტს.

მომხრე 2, წინააღმდეგი არცერთი.

ამით ფრაქციის სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

   
           

ლელა ჩახვაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე - მ.შ.
ფრაქცია ,,ძალა ერთობაშია"


