
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

ბიუროს    სხდომის 

ოქმი №11 

 

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                         18. 11. 2020  წელი    

                                                      

   ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, 

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე  

ვერიკო კვირკველია, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, 

საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს   თავმჯდომარე  სპარტაკ კვაჭაძე,  საკრებულოს 

ფრაქცია  ოცნება-დემოკრატიული  საქართველო“-ს  თავმჯდომარე  ბესიკ კუპრაძე,  საკრებულოს ფრაქცია  

,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს  თავმჯდომარე ზაზა წულაძე, 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 ნუნუ 

სულაკაძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის  

(საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში) მოვალეობის შემსრულებელი რუსუდან გვარჯალაძე, 

საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ 

საკითხებში ია მოქია. 

    სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები: მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი 

ბიძინა იმნაიშვილი, მერიის სივრცითი მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან 

ჩხაიძე, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია, მედიის წარმომადგენელი.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ  განმარტა, რომ 

საკრებულოს თავმჯდომარე იმყოფება შვებულებაში და  ბიუროს დღევანდელ სხდომას თავად წარუძღვება. 

მან ასევე აღნიშნა, რომ  ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე, ლელა ჩახვაძე 

ბოიკოტის ნიშნად   სხდომას არ დაესწრება. 

 საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ  სხდომას გააცნო დღის 

წესრიგის პროექტი:  

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მოწონების 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  ლევან ჩხაიძე/ 



 

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიშის 

მოსმენის შესახებ. 

 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ. 

 

/მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/ 

 

4. სხვადასხვა საკითხები.   

 

დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ    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   26 ნოემბერი, 11:00 საათი. 

   მომხრე ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.   

  დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის სივრცითი მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ. მან აღნიშნა, რომ ,,სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების 

შესაბამისად განსახილველად და მოსაწონებლად წარმოდგენილია ზემოთ აღნიშნული ფონდიდან 2021 

წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხას. ასევე, საკრებულოს გასაცნობად გადმოეგზავნა 2021 წელს 

სასკოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მხრივ დაგეგმილი პროექტების ნუსხა.   



საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე დაინტერესდა,  გათვალისწინებულია თუ არა შიდა სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ახალი პროექტები, შუხუთში დარჩენილი სანიაღვრე არხების 

მოსაწესრიგებელი სამუშაოების გარდა.  

 

მერიის სივრცითი მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა განმარტა, რომ ზოგადად,  

ყველა პროექტი ამ ეტაპისთვის მზად არ არის, მაგრამ საერთო ჯამში  იქნება  7-8 მლნ. ლარის ფაგრლებში, 

საიდანაც  დაფინანსდება დაახლოებით 20%. რაც შეეხება შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობა-

რეაბილიტაციას, ამასთან დაკავშირებით შემოტანილია ახალი პროექტები. 

 

   ბიუროს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით  სხვა შენიშვნები და წინადადებები 

არ გამოთქმულა.        

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:  

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 

განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 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 26 ნოემბრის მორიგი სხდომის დღის 

წესრიგის პროექტში. 

4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა 

განკარგულების პროექტს. 

   კენჭისყრას ესწრებოდა ბიუროს  9 წევრი. 

   მომხრე  ბიუროს 9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.   

  დღის წესრიგის მეორე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის 

შესრულების ანგარიში სხდომას გააცნო მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ 

ლაშხიამ.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2020  წლის  ოქტომბრის თვეში შემოსულობებმა 18472634,22ლარი 

შეადგინა, რაც გეგმის 84,5%-ს შეადგენს, სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გრანტების სახით  მიღებულია 

8740975,58 ლარი, რამაც წლიურ შესრულებასთან შეადგინა  78,5%;  მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი, 

დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 330434,73 ლარი, რაც წლიური გეგმის 150,2%-

ია.   საანალიზო პერიოდში შემოსავლებმა (კაპიტალურის ჩათვლით) 9721458,64 ლარი შეადგინა, რაც 

წლიურ საპროგნოზო მაჩვენებლის  90,6%-ს შეადგენს, ქონების გადასახდის შემოსავლები წლიურ გეგმასთან 

მიმართებაში შესრულებულია 55,1%-ით და შეადგინა 716298,26 ლარი, საწარმოთა ქონების გადასახადი-

301412,58 ლარი და წლიურ შესრულებასთან შეადგინა 75,4%, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 



გადასახადი 63218,31ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 126,4% შეადგინა, არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე გადასახადი- 54923,39 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 12,5% შეადგინა. სხვა 

შემოსავლების სახით ბიუჯეტში შემოსულია 3464423,21 ლარი, გეგმის 118,3%. მათ შორის მოსაკრებელი 

ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის შემოსულია 77641,39 ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 51,8% 

შეადგინა;  იჯარით გაცემული ქონებიდან შემოსავალი 18149,61ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 181,5% 

შეადგინა;  ადმინისტრაციული მოსაკრებლის შემოსავალი 11093,03ლარი, რამაც წლიური პროგნოზის 45,8% 

შეადგინა;  ჯარიმები, სანქციები და საურავებით მიღებულია  3220496,98 ლარი-წლიური პროგნოზის 121,6%, 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 131775,74 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან 

(რეალიზაცია) მიღებულია 11508,45  ლარი.  

  განვლილ საფინანსო პერიოდში ხარჯის სახით გაწეული იქნა 17191117,33 ლარი. ოქტომბრის თვეში 

შტატით დასაქმებულ მუშაკებზე გაიცა 4007167 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაიცა 1631198  

ლარი, საქონელი და მომსახურების ხარჯზე მიიმართა 3298135 ლარი; სხვა საქონელი და მომსახურების 

ხარჯზე მიიმართა 383271 ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართული იქნა 7812955 ლარი.  

  ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის 

ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიში. 

   დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

სხდომას გააცნო მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ.  მან აღნიშნა, 

რომ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 11 850 

400 ლარით. ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 11 350 400 ლარით, გადასახდელები - 11 850 400  

ლარით, ნაშთის ცვლილება - 500 000 ლარით;  ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვრა  11 350 400 ლარით,  

გადასახადები შეადგენს 9 020 300 ლარს; ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვრა 220 000 ლარით, სხვა 

შემოსავლები კი-  2 110 100 ლარით.     აქედან, შემოსავლები საკუთრებიდან -160 000 ლარი, რენტა-160 000 

ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია-73 000 ლარი, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 

გადასახდელები-23 000 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი-10 000 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის-13 000 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი 

და მოსახურება-50 000 ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები)-1 837 100 ლარი, შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები-40 000 ლარი.  

     ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 11 071 800 ლარით, აქედან შრომის ანაზღაურება -5 178 900 ლარით. 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 720,5 ათასი ლარით. მათ შორის, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 720,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0 ათასი 

ლარით. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 500,0 ათასი ლარით. ფინანსური 

აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე 

არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.   

     ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 58,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული 

წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის 

დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო 

ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 439,5 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი 

იქნება 381.4  ათასი ლარი.   

   ბიუროს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნები და წინადადებები არ   

გამოთქმულა.  



      ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი შეტანილ იქნას 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 26 ნოემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის 

პროექტში.  

2.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა 

განკარგულების პროექტს. 

  კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი. 

   მომხრე  ბიუროს 9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

სხვადასხვა საკითხები: 

 

 საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაშია  აცანის  მკვიდრის, აწ 

უკვე გარდაცვლილი ღვაწლმოსილი პედაგოგის და  ,,იმედის გმირი“-ს,  მარიამ ჩხაიძის სახლ-კარი, 

რომელიც მოწესრიგება-რეაბილიტაციის  შემდეგ  ეგზოტიკური თვალსაზრისით საინტერესო გახდება 

როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ჩამოსული სტუმრებისთვისაც. საკრებულოს სოციალურ 

საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის თქმით, 

განსახორციელებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დაჭირდება დაახლოებით 15000 ლარი. მან თხოვნით 

მიმართ საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს და მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსს, რათა აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებული იქნას ბიუჯეტში.  

საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია 

დაინტერესდა იგეგმება თუ არა ხელფასების  მატებასთან დაკავშირებით რაიმე ღონისძიების გატარება.  

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა განმარტა, რომ ჯერ-ჯერობით ამასთან 

დაკავშირებით ჩამოყალიბებულები არ არიან, ეს ისეთი საკითხია, რომ მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად 

უნდა მოხდეს მსჯელობა და განხილვა.  

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ  უკმაყოფილება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრებულოს 

წევრებს არ გააჩნიათ ელემენტარული სამუშაო პირობები. ოთახები არის  ავარიულ მდგომარეობაში და  

აუცილებელად გასარემონტებელია. გარდა ამისა, არ გააჩნიათ არანაირი ინვენტარი.  

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარის ამ განცხადებას ერთხმად დაეთანხმნენ ბიუროს  წევრები  და  აღნიშნეს, რომ ოთახებში არ 

არის  კონდინციონერები. ასევე,  არ აქვთ კომპიუტერები და ქსეროქსის აპარატი.  გარდა ამისა, საკრებულოს 

საკუთრებაში არსებული ფოტოაპარატი გამოსულია მწყობრიდან და შესაძენია ახალი. 

 საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარემ ბესიკ 

კუპრაძემ  ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ფრაქციის კუთვნილი ლეპტოპის მიერთება მოხდა ახალ  






