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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

ბიუროს    სხდომის

ოქმი №4

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                     28. 04. 2020  წელი   

                                                     

   ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, 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,  
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე  ვერიკო 
კვირკველია, საკრებულოს 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 „ქართული ოცნება-
კონსერვატორების“ თავმჯდომარე გიორგი მორჩილაძე, 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 სპეციალისტი   საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე.

    სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები: მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე 
სარიშვილი, მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი 
ნაჭყებია, მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი თამარ 
ფირცხალაიშვილი, მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორე 
რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი (ადამიანური რესურსების 



მართვის განყოფილების უფროსი) ელიკო იმნაძე,  მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

                                                    /მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/

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 პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 
ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 
დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი ელიკო იმნაძე/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 
ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის 
განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში 
შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ 
„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი 



კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის 
(ს/კ 433649322) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ 
გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 
მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

/მომხსენებელი რ. ლაშხია/

8. სხვადასხვა საკითხები.

    დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.

    კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს  9  წევრი.



    მომხრე ბიუროს 9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     

    დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყებამდე ლანჩხუთის    
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ იმსჯელა  საკრებულოს მორიგი სხდომის 
მოწვევის  თარიღის შესახებ. 

   საკრებულოს  მორიგი სხდომის მოწვევის თარიღად განისაზღვრა  2020 წლის 30 
აპრილი, 11:00 საათი.

    მომხრე ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   სხდომას შემოუერთდნენ საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე  მახათაძე და საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
კონსერვატორების“ თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე.

    დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მისი განმარტებით 
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1800000 ლარი, რომელიც მიიმართა 2019 წლის დაწყებული 
პროექტების დასასრულებლად, კერძოდ ხიდების რეაბილიტაციაზე 1462502 ლარი და 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე 337498 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2020 
წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სკოლების 
რეაბილიტაციაზე 520000 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის 
N2752 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოეყო 748000 ლარი.  
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე გაეროს 
განვითარების პროგრამა საქართველოში, რეგიონული ადგილობრივი განვითარების 
ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 
გამოეყო გრანტი 309890 ლარი და აღნიშნული გრანტით დაფინანსდება ორი პროექტი. 
აქედან ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი 
თემების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი,  მათ შორის გრანტით 
ფინანსდება 59890 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 
ლარს. გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის 250000 ლარი. 

     ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების წერილის საფუძველზე უნდა 
შემცირდეს საქონელი და მომსახურების ხარჯი 500 ლარით და შემცირების ხარჯზე 
გაიზარდოს სხვა ხარჯების მუხლი 500 ლარით. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი 
ოჯახების დახმარების პროგრამა (ორგ.კოდი 06 02 08) სოცუზრუნველყოფის მუხლის 693 



ლარით შემცირების ხარჯზე უნდა გაიზარდოს ამავე პროგრამის ტრანსპორტის ხარჯი 693 
ლარით.

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

     ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად 
განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია. 

2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, საკრებულოს 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“. 

3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
30 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახური უფროსი როლანდ ლაშხია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა ბიუროს  11 წევრი.

 მომხრე  ბიუროს 11  წევრი, 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 პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორე რანგის მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის უფროსმა (ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების უფროსი) ელიკო იმნაძემ. მან განმარტა, რომ პროექტი მომზადებულია 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სამართლებრივი ექსპერტიზის შენიშვნების 
გათვალისწინებით. რაც შეეხება შენიშვნას მერის მოადგილის სარგოსთან დაკავშირებით, 



2020 წლის ბიუჯეტის განხილვისას, ფინანსთა სამინისტროს მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა და შეთანხმებულ იქნა სიტყვიერად. ელიკო იმნაძემ იქვე განმარტა, რომ 
ცვლილება შევიდა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის 
შესაბამისად, „მერის წარმომადგენელი და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ 
ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების დროისთვის 
საჯარო მოხელეები ან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები არიან, ამ 
კანონის ამოქმედებისთანავე ჩაითვალონ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირებად“. ასევე, ცვლილება შევიდა „საჯარო დაწესებულებაში შრომის 
ანაზღაურების შესახებ“  საქართველოს კანონში, რომლის თანახმად ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის (მერის წარმომადგენელი და მუნიციპალიტეტში 
შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი) თანამდებობრივი სარგო 
აისახება შესაბამისი საჯარო დაწესებულების საშტატო ნუსხაში,  პროექტი 
მომზადებულია აღნიშნულის გათვალისწინებით  და    პროექტის მიღება არ გამოიწვევს 
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ზრდას.

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

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „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 პროექტის განხილვისთვის ძირითად 
კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
 2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, საკრებულოს 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საკრებულოს 
საფინანსოსაბიუჯეტო კომისიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 
და ინფრასტრუქტურის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. 
3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
30 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების უფროსი ელიკო იმნაძე.

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

      კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.



მომხრე  ბიუროს 11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მესამე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-
სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისთვის 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 მომართა შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის 
ლანჩხუთის“ დირექტორმა დურმიშხან ჩხაიძემ და ითხოვა კლუბისთვის საოფისე 
ფართის გამოყოფა რათა ხელი არ შეეშალოს ლიცენზირების პროცესში. მოგეხსენებათ 
კლუბი მონაწილეობს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში. მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის მოსაზრებაა კლუბს სარგებლობაში გადაეცეს მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. N2-ში, 
მეორე სართულზე მდებარე 41,99 კვ.მ ფართი N16 (ს/კ 27.06.56.072.01.501). 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 უზუფრუქტის ფორმით, გადასცეს 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირს. მან იქვე აღნიშნა, რომ 
პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას და 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.

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

      ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა 
საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.
 2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას, საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.
 3)პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
30 აპრილის მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგის პროექტში. 



4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახური უფროსი გიორგი ნაჭყებია.

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

      კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

მომხრე  ბიუროს 11 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - 
საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან განმარტა, 
რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის - საქსტატის“ (ს/კ 212273868) აღმასრულებელი დირექტორის 
მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა შავიშვილმა (კანცელარიის N936; 26.02.2020 წ.) 
რომლითაც მოთხოვნილია ქალაქ ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ.N 76-ში მდებარე 
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობაში (ს/კ 27.06.52.002.01.500) საოფისე ფართის 
გამოყოფა. აღნიშნული ქონება სსიპ-ს ესაჭიროება საკუთარი ფუნქციების 
განხორციელებისათვის. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
მოსაზრებაა საქსტატს სარგებლობაში გადაეცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ N 76-ში მდებარე 
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის (ს/კ 27.06.52.002.01.500) მესამე 
სართულზე მდებარე N15  (11.60 კვ.მ) და N16 (11.92 კვ.მ) ფართები, სულ (23.52 კმ).
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 უზუფრუქტის ფორმით, გადასცეს საჯარო 
სამართლის  იურიდიულ პირს (გარდა პოლიტიკური პარტიისა). 

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

 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ 
„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისია. 

2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას, საკრებულოს 



სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიას, საკრებულოს სივრცითტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
30 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 

4)მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა 
და ქონების მართვის სამსახური უფროსი გიორგი ნაჭყებია.

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

      კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

მომხრე  ბიუროს 11 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

      დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და 
მომსახურების ცენტრი“სთვის (ს/კ 433649322) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური უფროსმა გიორგი 
ნაჭყებიამ. მან განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის“ (ს/კ 433 
649 322) დირექტორმა დავით წულაძემ (კანცელარიის N309 ; 23.01.2020 .წ.) რომლითაც 
მოთხოვნილია ქალაქ ლანჩხუთში ,ჟორდანიას ქ N 76-ში მდებარე, მუნიციპალურ 
საკუთრებაში არსებულ შენობაში (ს/კ 27.06.52.002.01.500) სამახურეობრივი 
საჭიროებისათვის ფართების გამოყოფა. აღნიშნული ქონება ა(ა)იპ-ს ესაჭიროება საკუთარი 
ფუნქციების განხორციელებისათვის. მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის მოსაზრებაა ცენტრს სარგებლობაში გადაეცეს მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ N 76-ში 
მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის (ს/კ 27.06.52.002.01.500) მესამე 
სართულზე მდებარე N20 (29 .52 კმ) და N21 (22.91 კვ.მ) ფართები; (სულ: 52.43 კვ.მ); ასევე 
ამავე შენობის პირველ სართულზე მდებარე N14 (18,38 კვ.მ); N15 (10,51 კვ.მ); N16 (35.20 
კვ.მ); N17 (21.95 კვ.მ) N18 (22.54 კვ.მ) N19 (19.67 კვ.მ) და N20 (170.18 კვ.მ) ფართები (სულ: 
298.43 კვ.მ). 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 უზუფრუქტის 
ფორმით, გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო 
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. ასევე, პროექტის მიღება არ გამოიწვევს 



ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას და ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 
ზრდას.

   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარემ გოგი 
მორჩილაძემ აღნიშნა, რომ ძველი საბავშვო ბაღის შენობა სოფელ აკეთში და ხის  სახერხის 
შენობა სოფელ ჭანჭათში, ამახინჯებენ ინფრასტრუქტურას და საჭიროებენ დემონტაჟს. 
დეპუტატი დაინტერესდა, შეიძლება თუ არა ამ შენობების აუქციონზე გატანა მიწის 
ნაკვეთის საფასურის გარეშე, რადგან მიწის საფასური ძვირია, შესაბამისად ვერავინ ვერ 
ყიდულობს და დროთა განმავლობაში დაზიანების მატების გამო, ისედაც 
ამორტიზირებულ შენობა-ნაგებობებს აკლდებათ თვითღირებულება. 

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

       ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“სთვის (ს/კ 
433649322) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ 
გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად 
განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისია. 
2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას, საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიას, საკრებულოს სივრცითტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. 
3) პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
30 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახური უფროსი გიორგი ნაჭყებია.

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

     კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 11 წევრი.

მომხრე 11  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი:. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 
და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში სხდომას 
გააცნო მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ 
ფირცხალაიშვილმა. მან განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ   2019 წელს განხორციელდა   შემდეგი 
სოციალური პროგრამები: 



1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 90 000 ლარით, პროგრამის მიზანს წარმოდაგენს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  უკიდურესად შეჭირვებული 
მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი  
კვება პროგრამით სარგებლობს 98 ბენეფიციარი პროგრამიდან გახარჯულია 90 000 ლარი; 
პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  კერძოდ: ხელი შეეწყო 
უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესებას  პროგრამით 
განხორციელდა ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. 

2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 
27525  ლარით,  პროგრამის მიზანია  მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა 
რაც აუმჯობესებს დემოგრაფიულ მდომარეობას.  პროგრამით სარგებლობდა ის ოჯახები 
რომლესაც ყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი და რომელთა ოჯახები არ არიან 
სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით სარგებლობდა 30 ოჯახი.  პროგრამიდან 
გახარჯულია 27525 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  
კერძოდ: ხელი შეეწყო მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას  პროგრამით  განხორციელდა  30  მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური 
დახმარება. 

3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 66 600 ლარით, 
პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, 
ხანძრისა და მწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების 
მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე ძალადობის მსვერპლ ქალთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში  ბენეფიციარებზე  გათვალიწინებულია ბინის 
ქირის გადახდა. პროგრამით სარგებლობდა 66 ოჯახი, მათ შორის ერთი ძალადობის 
მსხვერპლი ქალი. პროგრამიდან გახარჯულია 66 500 ლარი.  პროგრამის განხოციელებით 
მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  კერძოდ განხორციელდა  ხანძარისა და მეწყერისაგან 
დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახებს, ძალადობის 
მსხვერპლი 1 ქალბატონის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. რითაც მოხდა 
მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  

4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  დახმარების პროგრამა.  პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 52650 ლარით.  პროგრამის მიზანია ომის მონაწილე  ვეტერანებისა 
და მათი ოჯახების დახმარება. პროგრამით სარგებლობს 83 ბენეფიციარი. პროგრამიდან 
დაფინანსდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ 
გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ომში მონაწილე, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახები 
სულ  (69 ბენეფიციარი), რომელთა ოჯახების  სოციალური სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატებოდა 130 000-ს ყოველთვიურად  გაეწია 50 ლარით დახმარება, მათ შორის 
პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად გაიცა 100 ლარით 
დახმარება (ორი შშმ ვეტერანი). ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე გაიცა ყოველთვიურად 50 ლარით 
დახმარება. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით 
დახმარება (5 ვეტერანი). ამავე პროგრამიდან განხორციელდა დედის დღესთან 3 მარტთან 
დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების  ერთჯერადად 200 ლარით დასაჩუქრება. 



(14 დედა); მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისთან 
დაკავშირებით (4 ვეტერანი) ვეტერანებზე ერთჯერადად გაიცა დახმარება 300 ლარის 
ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ბრძოლაში დაღუპული 
მეომრების ოჯახების- 27 სექტემბერს, 8 აგვისტოს და ოსეთის კონფლიქტების დროს 
დაღუპული მეომრების ოჯახებს საჩუქრად გადაეცა  300 ლარი.  ომის მონაწილეთა 
ოჯახებზე  გაიცა სარიტუალო თანხა 250 ლარის ოდენობით (5 ვეტერანის ოჯახზე). 
პროგრამიდან გახარჯულია 50900 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 
პროგრამის მიზანი:  ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო 
პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით განხორციელდა  83 ოჯახის დახმარება. 

5. სოფლებიდან 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 
ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას (44 მოსწავლე). პროგრამიდან 
გახარჯულია 7360 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  
კერძოდ განხორციელდა მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამამ ხელი 
შეუწყო ბავშვების ჯანმრთლობისა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას. პროგრამით 
განხორციელდა -44 მოსწავლის დახმარება. 

6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 
12500 ლარით.  პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ცენტრ 
იავნანაში დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსოქო–
სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება 
სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება  კომუნალური და 
მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში 
დაფინანსებული იქნება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და გადასახადები, ასევე 
დაფინანსდა ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების 
საგნების ღირებულება. პროგრამიდან გახარჯულია 12500 ლარი. ლარი.  პროგრამის 
განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  კერძოდ ხელი შეეწყო სოციალურად 
დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციას. 

7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა.  
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 35280 ლარით. პროგრამის მიზანია თირკმლის 
ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსება 
ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამით მიმდინარე წელს ისარგებლა 25 
ბენეფიციარმა.  პროგრამიდან გახარჯულია 35280 ლარი.  პროგრამის განხოციელებით 
მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  კერძოდ ხელი შეეწყო დაავადებულთა სასიცოცხლო 
მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებას და  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის სტაბილიზაციას.

 8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 12200 ლარით. პროგრამის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ფინანსური დახმარება. ოჯახები რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენად მიიღებენ ფინანსურ 
დახმარებას. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 61 ოჯახი.  დახმარება 
გაცემულია  48 ოჯახზე. პროგრამიდან გახარჯულია 9600 ლარი. პროგრამის 



განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი  კერძოდ: განხორციელდა დევნილთა 
ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად. 

9. სამკურნალო და საოპერაციო  ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 150000 ლარით. პროგრამის მიზანია  მოქალაქეთა სამკურნალო და 
საოპერაციო ხარჯებით დახმარება. გეგმიური და გადაუდებელი 
სტაციონალურამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული 
კვლევების სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება. მათ 
შორის „ც“ ჰეპატიტის პირველადი კვლევების თანადაფინასება. პროგრამით ისარგებლა 
506  ბენეფიციარმა აქედან ც ჰეპატიტის კვლევები დაუფინანსდა 11 ბენეფიციარს. 
პროგრამიდან გახარჯულია 128 799.29 ლარი. მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულება 
აღებულია 21200.71 ლარზე. 

 10.  ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)  დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 23045 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიზე 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. 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. ზემოაღნიშნული პროგრამით  ისარგებლა 365 
ბენეფიციარმა. აქედან მარტოხელა შეჭირვებულ  მოხუცს  და  მარტოხელა მშობლის 
სტატუსის მქონე პირს ჯამში 80 ბენეფიციარს  საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწია  ფულადი 
დახმარება 150 ლარის ოდენობით.  სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასულ 2 
ახალგაზრას გაეწია ფინანსური დახმარება,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მინდობით 
აღზრდაში განთავსებული ბავშვების, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 
დაბრუნება- ერთ ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება. სადღესასწაულო  და 
ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით  საკვები პროდუქტები და ტკბილეული 
გადაეცა, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად 
დაუცველ უმწეო ოჯახებს - კერძოდ: უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს 98 ბენეფიციარი; 
ასევე ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით 10 მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებს რომელთაც ყავთ 5 და მეტი შვილი, გადაეცათ საკვები პიროდუქტები და 
ტკბილეული ბავშვებისათვის. მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებს 4 ვეტერანი 9 მაისს 
ფაშიზმზე გამარჯვების დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცათ ტკბილეული.  
100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებს -3 ხანდაზმულს თავიანთ დაბადების 
დღეზე გადაეცათ ტკბილეული. ასევე ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით 
დაკავშირებით  საკვები პროდუქტები და ტკბილეული გადაეცა,  სოციალურად დაუცველ 



უმწეო ოჯახებს - კერძოდ: უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს 98 ბენეფიციარი; 26 
მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 5 და მეტი შვილი, 
გადაეცათ საკვები პიროდუქტები და ტკბილეული ბავშვებისათვის.  პროგრამიდან 
გახარჯულია 23045 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის 
მიზანი- განხორციელდა მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვების, რომელთა 
რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდა ასევე  სახელმწიფო 
ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდებს საყოფაცხოვრებო პირობების 
გაუმჯობესება,  ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეწირვებულთა  
ოჯახების თანადგომა.   

11. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 40000 ლარით. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს 
დახმარება გაეწია ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. პროგრამით ისარგებლა 64 ბენეფიციარმა. 
პროგრამიდან გახარჯულია 40000 ლარი.  პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 
პროგრამის მიზანი- პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობას გაუუმჯობესდა 
საცხოვრებელი პირობები.  

12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 1000 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამით ისარგებლა 4 
ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 1000 ლარი. პროგრამის განხოციელებით 
მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი-  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 
მომსახურება. 

13. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 36 000 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 
კულტურული ღონისძიებებში. პროგრამით ისარგებლა კლუბის წევრმა 34 ბენეფიციარმა. 
პროგრამიდან გახარჯულია 36000 ლარი.  პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 
პროგრამის მიზანი. პროგრამით განხორციელდა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები 
ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, გაუმჯობესდა ქალბატონების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა.  

14.ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 1500  ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული 
ხანდაზმულების  ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით ისარგებლა 
3 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 1500 ლარი.  პროგრამის განხოციელებით 
მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი გაუმჯობესდა ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური 
მდგომარეობა. 



15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 
65000 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული ბენეფიციარების დახმარება  წლის განმავლობაში ერთჯერადად 
მედიკამენტების შესაძენად რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001-დან არ 
აღემატება 150 000-ს. პროგრამით ისარგებლა 428 ბენეფიციარმა. 85 განცხადება  ვერ 
დაკმაყოფილდა  ფინანსური რესურსის ამოწურვის გამო. პროგრამიდან გახარჯულია 
64810 ლარი. პროგრამის განხოციელებით ნაწილობრივ  იქნა მიღწეული პროგრამის 
მიზანი.  ბენეფიციარების მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარებისათვის. 

 16. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 
პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7700 ლარით. პროგრამის მიზანია  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ 
პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება ურეკში. 
პროგრამით ისარგებლა 11 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 7700 ლარი. 
პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი განხორციელდა 
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში 
ხელშეწყობა, რამაც ხელი შეუწყო ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
სტაბილიზაციას.

 სამსახურის მიერ 2411 განცხადებასა და წერილზე მომზადდა პასუხები.  სამსახურის 
მიერ მომზადდა  774 საგარანტიო წერილი მათ შორის სამკურნალო საოპერაციო 
დახმარების პროგრამიდან 506 საგარანტიო წერილი და მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარების 257 საგარანტიო წერილი და 11 საგარანტიო წერილი შშმ სტატუსის მქონე 
ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებაზე. სხვადასხვა სოციალურ  
პროგრამებთან დაკავშირებით მომზადდა მერის მიერ გამოსაცემი 1149 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი.  გადაუდებლად  დახმარების 
გაწევის შესახებ 121 დასკვნა. გურიის რეგიონში- მათ შორის ლანჩხუთში არ არის 
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო  პროგრამის“ 
სხვადასხვა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობების მიმწოდებელი 
ორგანიზაციები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია „ბავშვთა ადრეული განვითარების 
ხელშეწყობისა“ და „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამების“ 
განვითარების ხელშეწყობა. სამსახურის მიერ ამ ოჯახების დახმარების მიზნით 
მომზადდა „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი 
თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამის“ პროექტი. სამსახური 
ასევე დაკისრებული სამასახურეობრივი ფუნქციის გარდა ყოველდღიუად უწევდა 
კონსულტაციას მოქალაქეებს მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური პროგრამებით 
სარგებლობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაციის თაობაზე. ასევე მოქალაქეთა 
ინტერესების გათვალისწინებით სამსახურის მიერ ადგილზე მისვლით  მოხდა  
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის შეფასება (სულ 16 ბენეფიციარი), რომლებსაც 
გადაადგილებისათვის ესაჭიროებათ ეტლი  და  სათანადო ინფორმაცია  მიეწოდა 
არასამთავრო ორგანიზაცია „ქალაები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ რომელთა 
დახმარებით  მოწოდებული იქნა 13 ეტლი და გადაეცა ბენეფიციარებს. ჩვენი სამსახურის 
მიერ დამატებით განხორციელდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის შეფასება 
(სულ 5 ბენეფიციარი) რომლებსაც გადაადგილებისათვის ესაჭიროებათ ეტლი  და  
სათანადო ინფორმაცია  მიეწოდა არასამთავრო ორგანიზაცია „ქალაები მშვიდობისა და 



სიცოცხლისათვის“ რომელთა დახმარებით  უახლოეს პერიოდში იგეგმება ეტლების 

მოწოდება, რომლებიც გადაეცემა ბენეფიციარებს. 

 

  ბიუროს წევრებმა მადლობა გადაუხადეს  მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 

უფროსს თამარ ფირცხალაიშვილს და მის თითოეულ თანამშრომელს სამსახურეობრივი 

მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისათვის და უსურვეს წარმატებები. 

 

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2019  წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიში. 

 

   დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მარტის თვის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში სხდომას გააცნო მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2020  წლის  

მარტის თვეში შემოსულობებმა 4040798,42  ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 27,1%-ს შეადგენს, 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებულია 1488925,1  ლარი, რამაც წლიურ 

შესრულებასთან შეადგინა  31,6 %;  მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი, დელეგირებული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110205,75 ლარი. რაც წლიური გეგმის 50,1%-ია.   

საანალიზო პერიოდში შემოსავლებმა (კაპიტალურის ჩათვლით) 2551873,32 ლარი შეადგინა, 

რაც წლიურ საპროგნოზო მაჩვენებლის  25 %-ს შეადგენს, ქონების გადასახდის შემოსავლები 

წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულებულია 7,1%-ით და შეადგინა 92812,38 ლარი, 

საწარმოთა ქონების გადასახადი-30555.44 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

გადასახადი- 25061.27 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 50.1% შეადგინა, არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი- 37129.79 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 

8.4% შეადგინა. სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში შემოსულია 749721.89 ლარი, გეგმის 

73.9%. მათ შორის მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის შემოსულია 

25118.94 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 16.7% შეადგინა;  იჯარით გაცემული ქონებიდან 

შემოსავალი 8132.25 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 81.3% შეადგინა;  ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლის შემოსავალი -4787.31 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 19.8% შეადგინა;  

ჯარიმები, სანქციები და საურავებით მიღებულია 665381.53 ლარი-წლიური პროგნოზის 

88.7%, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები-44091.54 ლარი, არაფინანსური აქტივების 

კლებიდან (რეალიზაცია) მიღებულია 6847.2 ლარი, წლიური პროგნოზის  2.5%.  

    განვლილ საფინანსო პერიოდში ხარჯის სახით გაწეული იქნა  3961334.2 ლარი. მარტის 

თვეში შტატით დასაქმებულ მუშაკებზე გაიცა 1214258 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება გაიცა 475183 ლარი, საქონელი და მომსახურების ხარჯზე მიიმართა 1120003 

ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართული იქნა 1290326 ლარი.  

     

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. 

 



   სხვადასხვა საკითხები:

    საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე ზაზა წულაძე 
დაინტერესდა,  იმ თვითდასაქმებულმა ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ეპიდემიის გამო 
ვეღარ მუშაობენ, ვის უნდა მიმართონ დახმარების მისაღებად და რა დოკუმენტაციის  
წარდგენაა საჭირო.

    საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ განმარტა, რომ სახელმწიფოდან დახმარებას მიიღებს ფიზიკურ პირთა ის 
თვითდასაქმებული  კატეგორია, რომელიც იხდის საშემოსავლოს, ხოლო იურიდიულ 
პირთან დასაქმებული ფიზიკური პირები დახმარებას მიიღებენ იმ იურიდიული 
პირისგან, რომელთანაც არიან დასაქმებული.

     საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ს თავმჯდომარე გოგი 
მორჩილაძე დაინტერესდა, სახელმწიფოს მხრიდან სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების 
განსახორციელებლად იგეგმება თუ არა მოსახლეობისთვის რაიმე სახის დახმარება. 

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ რამდენადაც მისთვის 
არის ცნობილი,  მთავრობა მოსახლეობის დასახმარებლად გეგმავს 54 მილიონი ლარის 
გამოყოფას სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით. 

    საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე დაინტერესდა, თუ მიმდინარეობს სუფსის, ღრმაღელის და 
ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების პროექტის 
განხორციელება და რა ფაზაშია.

   მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ ეს სამუშაოები 
შეჩერებულია და როგორც კი იქნება ნებართვა, შესაბამისად,  გაგრძელდება.

     ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


