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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომის

ოქმი N14

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                     05. 10. 2020  წელი
                                                                                                                                               
    
    საკრებულოს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე  ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე 
გიორგი გვარჯალაძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა 
და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე, 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, 
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ 
თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე, 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.
 

    საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგი:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე.

 
/მომხსენებელი  მაგული კუნჭულია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020 წლის 30 სექტემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების შესახებ.

 
/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

   
სხდომას შემოურთდა საკრებულოს წევრი აკაკი იმნაიშვილი.

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 მისაღებად 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი  სდომას გააცნო 
მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსმა მაგული 
კუნჭულიამ. მან აღნიშნა, რომ MSDA – (Municipal Servise Development Agency) მიერ 
მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერია ჩართულია დოკუმენტბრუნვის ახალი პროგრამის 
დანერგვის პროექტში, რომელიც მნიშვნელოვანია განხორციელებული პროექტის 
და მერიის სრულფასოვანი მუშაობისა და ფუნქციონირებისათვის. პროგრამის 
მეშვეობით მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების პროგრამაში სწორი 



და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, მათ 
შორის: სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი 
აღზრდის ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, 
ადამიანური რესურსების მართვის და სხვა მიზნით საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან 
გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე ელექტრონული 
სისტემის მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. 
შესაბამისად მერიის დებულებაში უნდა აისახოს პერსონალურ მონაცემთა 
დამუშავებასთან დაკავშირებული რეგულაცია.
         
       საკრებულოს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით 
შენიშვნები და წინადადებები არ გამოთქმულა. 

     საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების 
პროექტს.
      
   კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  20 წევრი.
   მომხრე  საკრებულოს 20 წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი.
   მიღებულ იქნა განკარგულება N 52 (05.10.2020)

დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 სექტემბრის N48 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო  მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან განმარტა, რომ 
მიმდინარე წლის 14 სექტემბრის N2983 მომართვით დასამტკიცებლად 
წარმოდგენილი იყო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი, რომლითაც 
მოითხოვეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N76-ში მდებარე შენობის (ს.კ 
27.06.52.001.01.500) მესამე სართულზე არსებული N14-24.75 ფართის ა(ა)იპ 
„საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირისთვის“ 
პირდაპირი განკარგვის წესით, 2 წლის ვადით სარგებლობის უფლებით - 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე. განკარგულების პროექტის 
პირველ პუნქტში გაიპარა ტექნიკური ხასიათის ხარვეზი, კერძოდ გადასაცემი 



ქონების სარეგისტრაციო კოდი ნაცვლად 27.06.52.001.01.500-სა მითითებულია 
27.06.52.001.01.5000.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების 
პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  20 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 20   წევრი,  წინააღმდეგი არცერთი. 
  მიღებულ იქნა განკარგულება N 53 (05.10.2020)

    
     ამით საკრებულოს  რიგგარეშე  სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო






