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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის

ოქმი N 3

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                     28. 02. 2020  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 -მრეწველების“ თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, 
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე 
ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეების“  თავმჯდომარე  
ზაზა წულაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე 
ლელა ჩახვაძე, საკრებულოს წევრები (სარეგისტრაციო ფურცელი თან ერთვის), 
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: მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბიძინა 
იმნაიშვილი,  მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი 



ნაჭყებია, მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი მამუკა 
ვადაჭკორია, მედიის წარმომადგენლები.

         საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ გააკეთა განცხადება, რომ პირადი განცხადების საფუძველზე საკრებულოს 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს შემადგენლობა დატოვა 
გოდერძი ქურიძემ და აღნიშნულ ფრაქციაში  გაწევრიანდა ვენე კვირკველია.

     საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:

1. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების 
განკარგვაზე (გასხვისებაზე) მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ 
,,იურიდიული დახმარების სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე 
ხოფერიას ქუჩისთვის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ” ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია/

6.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.



          /მომხსენებელი მამუკა ვადაჭკორია/

7. სხვადასხვა საკითხები

   საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:

   კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  27 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს  27  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა 
და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან განმარტა, რომ 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 მიზანშეწონილია საკრებულომ ყოველწლიურად განსაზღვროს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი. 
ყოველივე ამის გათვალისწინებით, 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 
მარტის N6 დადგენილება. ვინაიდან ნორმატიული აქტის მისაღებად საკრებულომ უნდა 
დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, სამსახურის მიერ მომზადდა შესაბამისი 
განკარგულების პროექტიც. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
უფროსის გიორგი ნაჭყებიას თქმით აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პროექტის მიღება  
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას, არ გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას და არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის 
ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებას.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  27 წევრი.



  მომხრე  საკრებულოს 27 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა დადგენილება N (28.02.2020)

      დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან 
განმარტა, რომ „სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 
ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 
10 ოქტომბრის N784 ბრძანებულების პირველი მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად, მიწის 
ნორმატიულ ფასს საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით წელიწადში ერთხელ, არა 
უგვიანეს ყოველი წლის თებერვლისა, ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოები – საკრებულოები. 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე 
ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად კი საკრებულოს უფლებამოსილებას 
მიეკუთვნება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა ზემოთაღნიშნული 
სამართლებრივი აქტების პროექტები. ამასთანავე, ამავე დადგენილებითვე 
ძალადაკარგულად უნდა გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 თებერვლის N4 დადგენილება. 
ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან ნორმატიული აქტის 
მისაღებად საკრებულომ უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, იურიდიული 
სამსახურის მიერ მომზადდა როგორც დასახელებული დადგენილების მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე განკარგულების პროექტი, ისე 
შესაბამისი დადგენილების პროექტი. მან აქვე განმარტა, რომ პროექტის მიღება 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების  ზრდას, არ გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას და არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის 
ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებას. 

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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 27  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 27 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა დადგენილება N (28.02.2020)



    დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ძირითადი ქონების განკარგვაზე (გასხვისებაზე) მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი 
ნაჭყებიამ. მან განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, საკუთრებაში ძირითადი 
(განუსხვისებელი) ქონების სახით, გააჩნია 27.06.51.334;  27.06.56.072.01/502;  
27.06.56.072.01/501 საკადასტრო კოდებზე არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. 
ლანჩხუთში, ნოე ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე 20 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ტროტუარი), ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში 
მდებარე 520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 
განთავსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართულის 229.57 კვ.მ. და  მე-2 სართულის 
294.52 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართები.   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქ. 
ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ლაშა დუდუჩავას 
2020 წლის 8 იანვრის N2 მომართვასა და მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსის გიორგი ნაჭყებიას მიმდინარე წლის 8 იანვრის N12 მოხსენებით 
ბარათში ასახული განმარტებით ზემოაღნიშნული უძრავი ქონება არ გამოიყენება საჯარო 
ფუნქციის შესასრულებლად. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის ძირითადი 
(განუსხვისებელი) ქონების განკარგვა-გასხვისება დაუშვებელია, მაგრამ ვინაიდან 
ზემოაღნიშნულ ქონებას დაკარგული აქვს თავისი ფუნქციური დანიშნულება, 
შესაძლებელია  ვიხელმძღვანელოთ ამავე კანონის 121-ე მუხლით, სადაც გაწერილია, 
რომ  მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების განკარგვაზე  მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ, მუნიციპალიტეტის საკრებულო იღებს განკარგულებას სიითი 
შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ თხოვნით მიმართა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომ განიხილონ და მიიღონ წარმოდგენილი პროექტი, 
რომელიც ითვალისწინებს ზემოაღნიშნული ძირითადი ქონების განკარგვაზე 
მერისათვის თანხმობის მიცემას. მან აქვე განმარტა, რომ პროექტის მიღება არ გამოიწვევს 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას, პირიქით გამოიწვევს მუნიციპალური 
შემოსავლების ზრდას.

   სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე.

   საკრებულოს წევრმა ამირან გიგინეიშვილმა აღნიშნა, რომ საჭიროა განკარგულების 
პროექტი ჩამოყალიბდეს უფრო დეტალური ფორმულირებით.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს 
შენიშვნების გათვალისწინებით.



      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 28 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N  (28.02.2020)

      დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების, სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“-სთვის 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან განმარტა, რომ  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას, 2019 წლის 13 სექტემბრის NLA 6 19 00024306 წერილით, 
მომართა სსიპ ,,იურიდიული დახმარების სამსახური“-ს (ს/ნ 204534058) დირექტორმა 
რაჟდენ კუპრაშვილმა, რომელმაც საკონსულტაციო ცენტრის მოსაწყობად, ითხოვა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - (ქ. 
ლანჩხუთში, ნინოშვილის ქუჩა N21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ს/კ 27.06.52.011) 
პირველ სართულზე არსებული 13.34 კვ.მ. N16 ფართი) სარგებლობის უფლებით 
გადაცემა. 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). მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ თხოვნით მიმართა  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე განიხილონ მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების სსიპ ,,იურიდიული 
დახმარების სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხი  და მისცენ თანხმობა. მან ასევე განმარტა,რომ 
პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას და არ 
გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.

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

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 28 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N (28.02.2020)

      დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე ხოფერიას ქუჩისთვის სახელწოდების გადარქმევის 
შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. მან განმარტა, რომ     2019 წლის 27 აგვისტოს 
ლანჩხუთის მერიას თხოვნით მომართა მოქალაქე თინათინ ხოფერიამ. როგორც 
განცხადებაშია აღნიშნული, მისი მამა გახლდათ ონოფრე ხოფერია, მაგრამ 



მოიხსენიებდნენ, როგორც ვანოს, ზემოთხსენებული ქუჩის სახელდების დროს მოხდა 
შეცდომა -სახელწოდების დამახინჯება და ქუჩას დაერქვა ივანე ხოფერიას ქუჩა. თინათინ 
ხოფერიას თხოვნაა, ქუჩას გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა.   
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა 
დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით 
გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის 
შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 
წლის 24 აპრილის N178 დადგენილების შესაბამისად, მიმართა გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, 
აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში 
მოქმედ სამთავრობო კომისიას, აღნიშნული საკითხის შესწავლის, შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიღებისა და თანხმობის მიღების მიზნით, რომ, ივანე ხოფერიას ქუჩას 
(N3) გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა.  გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, 
აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში 
მოქმედი სამთავრობო კომისიის 2019 წლის 4 ნოემბრის N18 სხდომის ოქმით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიეცა თანხმობა, საკრებულოს მიერ საარქივო 
მასალებზე დაყრდნობით ორი პიროვნების- ივანე ხოფერიას და ონოფრე ხოფერიას 
იგივეობის დადასტურების შემთხვევაში, სოფელ გვიმბალაურში ივანე ხოფერიას ქუჩის 
გადარქმევისა და მისთვის ონოფრე ხოფერიას სახელის მინიჭებაზე. გვიმბალაურის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა იურიდიული სამსახურის 
მიმართვის საფუძველზე წარმოადგინა გამოკითხვის აქტი, რომლითაც დასტურდება, რომ 
ონოფრე ხოფერიას მეზობლები და ახლობლები იცნობდნენ და ეძახდნენ ივანე (ვანო) 
ხოფერიას.

საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-
ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელდების შესახებ“ მე-10 მუხლის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 
შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების თანახმად, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ივანე 
ხოფერიას სახელობის ქუჩას გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას 
სახელობის ქუჩა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში უნდა 
უზრუნველყოს ამ განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების 
განხორციელება. 

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

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 28 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N (28.02.2020)



      დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N1 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსმა მამუკა ვადაჭკორიამ. 
მან განმარტა, რომ  „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 26-ე მუხლის თანახმად,  „შიდა აუდიტორს უფლება არა აქვს, დაწესებულებაში 
შეასრულოს სხვა ფუნქციები, გარდა ამ კანონით და მისგან გამომდინარე სამართლებრივი 
აქტით განსაზღვრული ფუნქციებისა“; „შიდა აუდიტორი არ მონაწილეობს შიდა 
აუდიტორულ შემოწმებაში, თუ გამოვლინდა ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა, 
კერძოდ, შიდა აუდიტორი შესამოწმებელ პერიოდში მუშაობდა შიდა აუდიტის 
ობიექტში“. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების 
მიზნით, იმისთვის რომ არ დაირღვეს სამსახურის დამოუკიდებლობისა და 
ობიექტურობის პრინციპი, მიზანშეწონილია „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 
შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  
დახმარების პროგრამის“ და  „ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების 
პროგრამის“ ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევის მიზნით შესაქმნელი კომისიების 
შემადგენლობიდან ამოღებული იქნას მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 
სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს 28 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N (28.02.2020)

      

    სხვადასხვა საკითხები:

  საკრებულოს წევრმა ამირან ქანთარიამ აღნიშნა, რომ კორონა ვირუსის პრევენციის 
მიზნით საჭიროა ჰიგიენური ნორმების დაცვა და განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სრულფასოვნად ფუნქციონირებდეს ხელსაბანი 
საშუალებები. იგი ასევე დაინტერესდა, პრევენციის მიზნით რა კეთდება 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ავტობანის მშენებლობაზე მომუშავე ჩინელებთან 
დაკავშირებით.



   მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ ბიძინა იმნაიშვილმა განმარტა, რომ 
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის ვლადიმერ ჩხაიძის 
ინფორმაციით, მას ჩინურ კომპანიაში მომუშავე ადამიანები აყვანილი ყავს პირად 
კონტროლზე და ყოველდღიურ რეჟიმში  ახდენს მონიტორინგს (მათზე დაკვირვებას). 

    მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ 
აცანის საჯარო სკოლაში მოსაგვარებელია წყლის პრობლემა. მისი თქმით, ეს წყალი არა 
თუ სასმელად, არამედ ხელის დასაბანადაც უვარგისია, რადგან მასში ჩხირებია 
აღმოჩენილი. დეპუტატმა იქვე დასძინა, რომ აღნიშნულ სკოლას ესაჭიროება ფინანსური 
დახმარება სახანძრო უსაფრთხოების ინვენტარის შესაძენად.

   საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 
მახათაძემ აღნიშნა, რომ  უნდა ჩატარდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 
საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტი, რომელსაც განახორციელებს მოწვეული  
აუდიტორი (საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 140), ამიტომ დაევალოს 
მუნიციპალიტეტის მერს აღნიშნულ საკითხზე წარმოადგინოს განკარგულების პროექტი.

     საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ  ვერიკო 
კვირკველიამ აღნიშნა, რომ  დროულად უნდა მოგვარდეს უპატრონო ძაღლების 
პრობლემა, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ დაკბინეს ერთი ქალბატონი. მისი თქმით 
ცნობილია, რომ კორონა ვირუსს აქვს ცხოველური წარმომავლობა და დიდი ალბათობით 
შესაძლებელია ამ ცხოველებმა ხელი შეუწყოს ვირუსის გავრცელებას.

     ამით საკრებულოს   სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


