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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის

ოქმი N13

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                     30. 09. 2020  წელი
                                                                                                                                               
    საკრებულოს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  
ვლადიმერ ნანაძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, 
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 
თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს „ქართული 
ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე, საკრებულოს ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარე ზაზა წულაძე, 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 
ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ნუნუ სულაკაძე, საკრებულოს აპარატის 
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის 
შემსრულებელი ხათუნა ვადაჭკორია, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 
მოვალეობის შემსრულებელი რუსუდან გვარჯალაძე.

   მოწვეული სტუმრები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი, 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ნაჭყებია, მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი მაგული კუნჭულია,  მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია, მედიის წარმომადგენლები.
 



       საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის 
პროექტი:

   1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი მაგული კუნჭულია/

   2. „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 სდამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

 3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის დამტკიცემის შესახებ.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/
  

    4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არდებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
კოლეჯი „ჰორიზონტი“- სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.



/მომხსენებელი გიორგი ნაჭყებია/

7. სხვადასხვა საკითხები.

   საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:

   კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  20 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 20  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

      დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ ისაუბრა მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსმა მაგული კუნჭულიამ. მან 
აღნიშნა, რომ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 
დადგენილებაში უნდა შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით 
დამტკიცებული დებულების: 
  ა) მე-12 მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 „9. სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: ჯანმრთელობის, 

სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება; უსახლკაროთა რეგისტრაცია და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა; 
საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 
უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება; ქალთა/ოჯახის მიმართ ძალადობის 
პრევენცია და წინადადებების შემუშავება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.“ 

ბ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 14. მერის წარმომადგენელი 
1. მერის წარმომადგენელი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

მოსამსახურე, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, რომელთანაც 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ 
ხელშეკრულებას აფორმებს მერი. 

2. მერის წარმომადგენელი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში.

3. მერის წარმომადგენელზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს მერი. 
4. მერის წარმომადგენელი:
 ა) მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემებისა და 

მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
 ბ) მერის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას; 
გ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების 

მოსახლეობისათვის გაცნობას; 
დ) მერის დავალებით ორგანიზებას უწევს დასახლებაში მოსახლეობის გამოკითხვის 

ჩატარებას; 
ე) მერს წარუდგენს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის 

ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელდების შესახებ; 

ვ) „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით 



გათვალისწინებულ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს აწვდის ყველა საჭირო 
ინფორმაციას, ამავე კანონით გათვალისწინებული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით; 

ზ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში გასცემს ცნობას - ადასტურებს ფაქტობრივ 
მდგომარეობას (ოჯახის შემადგენლობის, ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილისა და 
საქონლის ადგილწარმოშობის თაობაზე), რისთვისაც:

 ზ.ა) წარმომადგენელი ვალდებულია ზუსტად აღწეროს ის ფაქტი, რომლის დადგომის ან 
არსებობის ნამდვილობასაც ამოწმებს. ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენის მიზნით, 
წარმომადგენელი უფლებამოსილია შეადგინოს შესაბამისი აქტი, რომელიც შედგენილი 
უნდა იქნეს მოწმეთა თანდასწრებით (არანაკლებ ორი მოწმისა). წარმომადგენელი ამოწმებს 
მომთხოვნი პირისა და მოწმეთა ვინაობას, ფაქტობრივი მდგომარეობის ნამდვილობას 
შესაძლებლობის ფარგლებში; 

ზ.ბ) წარმომადგენელი ადგენს აქტის შედგენის მონაწილე (განმცხადებელი პირი, 
მოწმეები ფიზიკური პირების ვინაობას მათ მიერ წარდგენილი პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით; 

ზ.გ) წარმომადგენელი ვალდებულია აქტის შედგენისას მონაწილეებს განუმარტოს აქტის 
შინაარსი და მისი სამართლებრივი შედეგები. განმარტება შეიძლება ატარებდეს ზეპირ 
ხასიათს და იგი შეიძლება არ აისახოს აქტში, გარდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

თ) „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად: 
თ.ა) თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის დასახლებაში დაბადების რეგისტრაციის 

არარსებობის თაობაზე შეტყობიდან ან სამედიცინო დაწესებულების გარეთ დაბადების 
შესახებ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარების გარეშე 
ბავშვის დაბადების თაობაზე შეტყობიდან ერთი თვის ვადაში მიმართავს სამოქალაქო 
აქტების რეგისტრაციის ორგანოს (სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარგანვითარების 
სააგენტო); 

თ.ბ) თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის დასახლებაში პირის გარდაცვალების 
ფაქტის დადასტურების შესახებ ადგენს ოქმი და პირის გარდაცვალების ფაქტის თაობაზე 
შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში აგზავნის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 
ორგანოში (სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო). 

ი) მიწის მესაკუთრეთა შესახებ ინფორმაციისა და განმცხადებლის მიერ 
შესაბამისი/საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე „საქართველოს 3 
ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი 
გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის N46 დადგენილების 
შესაბამისად გასცემს ცნობას; 

კ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ განსაზღვრულ ცნობების გაცემაზე უფლებამოსილ 
პირს ხელს უწყობს ტექნიკური და მეთოდური დახმარების გაწევით; 

ლ) პასუხისმგებელია მის მიერ მოწოდებულ ყველა სახის ინფორმაციის სისწორეზე; 
მ) მერის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. 
5. ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველი აქტებისა და ცნობის გაცემისთვის მერის 

წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის სახელწოდების 
მითითებით, 

6. მერის წარმომადგენელი ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე.“
     
     საკრებულოს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები 
და წინადადებები არ გამოთქმულა. 

     საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.



      
   კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  20 წევრი.
   მომხრე  საკრებულოს 20 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი
   მიღებულ იქნა დადგენილება N 17 (30.09.2020)

     დღის წესრიგის მეორე 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 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან 
განმარტა,  რომ 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, ნუსხასა და გეგმაში შესატანია შემდეგი 
ობიექტები: 

1. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 41 164). 
2. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 41 224 ) . 
3. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 41 163 ). 
4. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 155 ). 
5. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 152 ). 
6. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 104 ). 
7. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 107 ). 
8. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 154). 
9. აცანის ადმინისტრაციული ერთეულში მდებარე უძრავი ქონება (ს/კ 27 02 42 105). 
10 .ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ჩოლობარგში მდებარე უძრავი 

ქონება (ს/კ 27 04 51 692). 
11. ქ.ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქუჩა N122-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონება (ს/კ 

27 06 51 082)
         საკრებულოს წევრი ელისო ჭიჭინაძე დაინტერესდა, რომ სოფელ ლესაში არსებული 
შენობა-ნაგებობები, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა, როდის გადმოეცემა 
მუნიციპალიტეტს.
   სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი ნაჭყებიამ განმარტა, რომ ობიექტების საკმაოდ 
გრძელი სია გადაეგზავნა ეკონომიკის სამინისტროს, მაგრამ ეს პროცესი ძალიან ნელა 
მიმდინარეობს და როდის გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს ქონება ვერ დააზუსტებს.  
    საკრებულოს წევრი გოგი მორჩილაძე დაინტერესდა, რომ ჭანჭათის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში არსებული შენობა-ნაგებობა რომელიც აუქციონის წესით უნდა გაიყიდოს, 
უნდა შეუნარჩუნდეს სამუშაო პროფილი (სახერხი ობიექტი).
სამსახურის ხელმძღვანელმა განმარტა, რომ ხელშეკრულებაში აუცილებლად 
მითითებული იქნება სამუშაო პროფილის შენარჩუნება.
   

    საკრებულოს სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე,



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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  21 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 21   წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი 
  მიღებულ იქნა განკარგულება N 47 (30.09.2020)

    

    დღის წესრიგის მესამე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან განმარტა, 
რომ სამსახურს შესასრულებლად დაეწერა ,,საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა 
თავისუფალი პროფკავშირი"-ს (ს/კ 211372593) პრეზიდენტის 2020 წლის 8 სექტემბრის N 
01-01-53 (კანცელარიის N 5103, 09/09/2020 წ.) მომართვა, რომლითაც მოთხოვნილია 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ლანჩხუთში, ჟორდანიას 
ქუჩა N 76-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ს/კ 27.06.52.001.01.5000) მესამე სართულზე 
განთავსებული 24.75 კვ.მ. ფართი 14-ის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემა.

საკრებულოს სხდომას შემოუერთდა დეპუტატი აკაკი იმნაიშვილი;

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

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 22 საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 22 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N 48 (30.09.2020)

    დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარის 
ფორმით 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 მუნიციპალიტეტს 2020 წლის 25 აგვისტოს 4623 განცხადებით 
მომართა მოქალაქე მაია თურმანიძემ (პ/ნ 61005004423), რომლითაც მოითხოვა 
ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის, სოფელ აცანაში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 
პირველ სართულზე არსებული 12-13.41 კვ.მ. ფართისა (ს/კ 27.02.44.003) და სოფელ 
ნინოშვილში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (27.12.41.004) პირველ სართულზე 



არსებული 12–16.37 კვ.მ. ფართის იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემა 
სტომატოლოგიურ კაბინეტის მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 
დეკემბრის N 669 დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების თანახმად 
მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხდება აუქციონის 
ფორმით ან პირდაპირი განკარგვის წესით. მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით. პირდაპირი 
განკარგვის წესით მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა 
შეიძლება სასყიდლით ან უსასყიდლოდ.

საკრებულოს სხდომას შემოუერთდა ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეების“ 
თავმჯდომარე ზაზა წულაძე;

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

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
    კენჭისყრას ესწრებოდა 23 საკრებულოს  წევრი.
    მომხრე  საკრებულოს 23 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
    მიღებულ იქნა განკარგულება N 49 (30.09.2020)

 
      დღის წესრიგის მეხუთე  საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიმდინარე წლის 7 
სექტემბრის წერილში დასმული საკითხის განხილვის შედეგად მიზანშეწონილია 
კულტურის ღონისძიებების პროგარმის (ორგ.კოდი 05 02 02) 3060 ლარის და 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 05 03) 2405 ლარით შემცირების 
ხარჯზე გაიზარდოს განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგ.კოდი 04 03) 5465 ლარით.

  როლანდ ლაშხიამ ასევე სხდომას გააცნო ა(ა)-იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის დირექტორის, ნატა კობალავას განცხადება. 
მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს შპს სოკარ ჯორჯია გაზის მიერ, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 7 ბაღში (ქვიანი, ჩოლობარგი, შუხუთი, ქალაქი, მაჩხვარეთი, ლესა, 
წყალწმინდა) საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული 
მარეგულირებელი კომისიის 2009 წლის 09 ივლისის N12 დადგენილების მე-6 მუხლის 
თანახმად შეჩერებული იქნა ბუნებრივი აირის მიწოდება. ამ დადგენილების საფუძველზე 
სამზარეულოებში იკრძალება ბუნებრივი აირის მოხმარება. 

იმისათვის, რომ აღნიშნულ ბაღებში აღდგეს გაზის მიწოდება და პრობლემა არ შეექმნას 
ბაღების ფუნქციონირებას ზამთარში გათბობით უზრუნველყოფაზე, საჭიროა 
სამზარეულოებში ელექტროქურების შეძენა.



აღნიშნულ საკითხიდან გამომდინარე, მათი თხოვნაა ასიგნების ფარგლებში საქონელი და 
მომსახურებიდან  35 000 (ოცდათხუთმეტი) ლარი გადაიტანონ არაფინანსური აქტივების 
ზრდის მუხლში.

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

კენჭისყრას ესწრებოდა 23 საკრებულოს  წევრი.
    მომხრე  საკრებულოს 23 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
მიღებულ იქნა განკარგულება N50 (30.09.2020)

       
         დღის წესრიგის მეექვსე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტი“-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, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილემ, ქალბატონმა ქეთევან მოისწრაფეშვილმა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გადმოაგზავნა საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის, ქალბატონ თამარ 
ქიტიაშვილის S2200000743443 წერილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოლეჯ 
„ჰორიზონტი“-ს ფილიალის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მშენებლობა გამიზნულია ქ. 
ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. 76-ის მიმდებარედ არსებულ 10000.00 კვ. მ. 
არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ: 27.06.52.628). 

    კოლეჯ „ჰორიზონტი“-ს დამფუძნებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ 122-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის ქონება აუქციონის გარეშე უსასყიდლო 
აღნაგობის ფორმით, გადასცეს სახელმწიფო ორგანოებს.

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

  კენჭისყრას ესწრებოდა 23 საკრებულოს  წევრი.
    მომხრე  საკრებულოს 23 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
    მიღებულ იქნა განკარგულება N 51 (30.09.2020)

7. სხვადასხვა 



    საკრებულოს წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის 
ხელმძღვანელობას და ეპიდემიოლოგებს, რომლებიც ვირუსით ინფიცირებულ 
მოსახლეობას ეხმარებიან. მან ასევე აღნიშნა მოსახლეობის თხოვნა, კერძოდ; საარჩევნო 
უბანი, რომელიც განთავსებულია ლესის საბავშვო ბაღში, გადატანილი იქნას ლესის 
ადმინისტრაციულ შენობაში.
     საკრებულოს წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ დააყენა წინადადება, რომ ლესის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში შენდება ახალი საჯარო სკოლა  და შესაძლებლობის 
ფარგლებში ძველი, ნარჩენი მასალა უსასყიდლოდ გადაეცეს ადგილობრივ 
მოსახლეობას, რაზეც მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა უპასუხა, რომ 
ძველი მასალა აუცილებლად უნდა დასაწყობდეს, შეფასდეს და შემდგომ გადაწყდება 
თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი მისი მოხმარება.

   დეპუტატი კარლო კვიტაიშვილი გამოეხმაურა ადგილობრივ პრესაში და სოციალურ 
ქსელში ბატონ კახა ასკურავას მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას, თითქოს 
მოსახლეობისთვის სახლის სახურავის მასალის გადაცემა მოხდა პარტიული 
შეხედულებებით. ის აცხადებს, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება და ნებისმიერ 
დაინტერესებულ პირს შეუძლია ეს ინფორმაცია გადაამოწმოს.
  მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის ყველა მოქალაქე 
არის თანაბარი და მას პოლიტიკური ნიშნით არასოდეს გამოურჩევია ადამიანები. 

     ამით საკრებულოს   სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო






