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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№12

ქ.	ლანჩხუთი

15.	12.	2020	წელი

ბიუროს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 საკრებულოს
ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	და	 ბუნებრივი	რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის
თავმჯდომარე	 გიორგი	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის	 თავმჯდომარე	 ვერიკო	 კვირკველია,	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე
გიორგი	 გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის
თავმჯდომარე	ალექსანდრე	მახათაძე,	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	 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
საზოგადოებასთან	ურთიერთობის	საკითხებში	რუსუდან	გვარჯალაძე.

სხდომას	 ესწრებოდნენ	 მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
მოვალეობის	შემსრულებელი	ბიძინა	იმნაიშვილი,	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,
სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 უფროსი	 ია	 ჩხაიძე,	 მერიის
სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსი	 თამარ	 ფირცხალაიშვილი,
მედიის	წარმომადგენლები.

საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოვალეობის	შემსრულებელმა	ვლადიმერ	ნანაძემ
სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:



1.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2020	 წლის	 ბიუჯეტის	 ნოემბრის	 თვის
შესრულების	ანგარიშის	მოხმენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

2.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	პრიორიტეტების	დოკუმენტის
დამტკიცების	 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	როლანდ	ლაშხია/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	 პროექტის
საკრებულოს	 კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის
განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

4.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და
ეთიკის	კომისიის	2021	წლის	სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ვერიკო	კვირკველია/

5.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 საფინანსო	 -	 საბიუჯეტო
კომისიის	2021	წლის	სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ალექსანდრე	მახათაძე/

6.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 2021	 წლის
სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ემზარ	თევდორაძე/

7.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების
მართვისა	და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო
გეგმის	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ჩახვაძე/

8.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სივრცით	 -	 ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის
დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	გვარჯალაძე/

9.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 აპარატის	 2021	 წლის
სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ნინო	ძიძიგური/

10.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის	სამუშაო	გეგმის
დამტკიცების	 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	ვერიკო	კვირკველია/

11.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	–	განათლების	ხელშეწყობის;	კულტურის
ღონისძიებების;	 სპორტული	 ღონისძიებების	 და	 ახალგაზრდობის	 მხარდაჭერის
პროგრამებიდან	 დაფინანსების	 მიზნით	 გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის
დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ია	ჩხაიძე/

12.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 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	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

13.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ელექტრონული	 სერვისების
განვითარების	 მიმართულებით	 სტრატეგიული	 გეგმის	 დამტკიცების	 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	ამირან	გიგინეიშვილი/

14.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ლანჩხუთის
განვითარებისთვის“	 შექმნის	 შესახებ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 დასკვნის	 მოსმენის
თაობაზე.

/მომხსენებელი	ვერიკო	კვირკველია/

15.	სხვადასხვა.

დღის	წესრიგის	პროექტთან	დაკავშირებით	ბიუროს	წევრების	მიერ	შენიშვნები	არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	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
25	დეკემბერი,	11:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.



მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	პირველი	საკითხი:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2020	წლის
ბიუჯეტის	 ნოემბრის	 თვის	 შესრულების	 ანგარიში	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 აღნიშნა,
რომ	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში	 მიმდინარე	 წლის	 ნოემბრის	 თვეში
შემოსულობებმა	 20666078,93	 ლარი	 შეადგინა,	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან
გრანტების	სახით	მიღებულია	 9440952,79	ლარი,	 რაც	 წლიური	 გეგმის	 84,7%-ია;
მათ	 შორის	 მიზნობრივი	 ტრანსფერი,	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 545880,83	 ლარი.	 საანალიზო	 პერიოდში	 შემოსავლებმა
(კაპიტალურის	ჩათვლით)	11214926,14	ლარი	შეადგინა,	რაც	წლიურ	საპროგნოზო
მაჩვენებლის	 104,5%-ს	 შეადგენს,	 ქონების	 გადასახდის	 შემოსავლები	 წლიურ
გეგმასთან	 მიმართებაში	 შესრულებულია	 98,7%-ით	 და	 საწარმოთა	 ქონების
გადასახადი-	 323066,49	 ლარი,	 სასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწაზე
გადასახადი-144081,76	 ლარი,	 რამაც	 წლიური	 პროგნოზის	 288,2%	 შეადგინა:
არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწაზე	 გადასახადი-7456,07	 ლარი,
რამაც	 წლიური	 პროგნოზის	 113,1%	 შეადგინა;	 სხვა	 შემოსავლების	 სახით
ბიუჯეტში	 შემოსულია	 3760041,55	 ლარი,	 გეგმის	 128,4%.	 მათ	 შორის
მოსაკრებელი	 ბუნებრივი	რესურსების	 სარგებლობისთვის	 შემოსულია	 82036,05
ლარი;	 იჯარით	 გაცემული	 ქონებიდან	 შემოსავალი	 18149,61	 ლარი;
ადმინისტრაციული	 მოსაკრებლის	 შემოსავალი	 -14229	 ლარი;	 ჯარიმები,
სანქციები	 და	 საურავებით	 მიღებულია	 3477635,45	 ლარი-წლიური	 პროგნოზის
131,3%.

განვლილ	 საფინანსო	 პერიოდში	 ხარჯის	 სახით	 გაწეული	 იქნა	 18831343	 ლარი.
ნოემბრის	თვის	 მდგომარეობით	 შტატით	დასაქმებულ	 მუშაკებზე	 გაიცა	 4416099
ლარი,	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 ხარჯზე	 მიიმართა	 3671801	 ლარი;	 სხვა
საქონელი	 და	 მომსახურება-	 490165,9	ლარი;	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდაზე
მიმართულია	8590432	ლარი.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსის	 განცხადებით	 ყველა
აღებული	 ვალდებულება	 შესრულებულია	 და	 დაფინანსებულია,	 მხოლოდ
გარკვეული	 ხარვეზები	 არის	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების
განხორციელებასთან	დაკავშირებით.

ბიუროს	წევრების	მიერ	წარმოდგენილ	ანგარიშთან	დაკავშირებით	შენიშვნები	და
წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

ცნობად	 იქნას	 მიღებული	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2020	 წლის
ბიუჯეტის	ნოემბრის	თვის	შესრულების	ანგარიში.

დღის	წესრიგის	მეორე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის
პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან
აღნიშნა,	რომ	ბოლო	წლებში	არსებული	სტრატეგიის	შესაბამისად	პრიორიტეტულ
მიმართულებებზე	 მიმართული	 სახსრების	 ზრდამ	 შესაძლებელი	 გახადა
ადგილობრივი	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარება,	 რითაც	 თავის	 მხრივ,
უზრუნველყოფილი	 იქნება	 მუნიციპალიტეტში	 მცხოვრები	 მოსახლეობის
სოციალური	 მდგომარეობის	 გაუმჯობესება,	 მუნიციპალიტეტში	 ახალი	 სამუშაო
ადგილების	 შექმნა,	 კულტურისა	 და	 სპორტის	 სფეროების	 განვითარება.	 ზემო



აღნიშნულის	 გათვალიწინებით	 2021-2024	 წწ-ში	 მუნიციპალიტეტის	 სტრატეგია
თითქმის	უცვლელია	და	მოიცავს:

მუნიციპალური	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარებას,	 რომელიც	 აუცილებელ
პირობას	 წარმოადგენს	 მუნიციპალიტეტის	 ეკონომიკური	 განვითარებისათვის	და
აღნიშნული	 მიმართულება	 ბიუჯეტის	 ერთ-ერთ	 მთავარ	 პრიორიტეტს
წარმოადგენს.	 პრიორიტეტის	 ფარგლებში	 გაგრძელდება	 საგზაო
ინფრასტრუქტურის	 მშენებლობა	 რეაბილიტაცია,	 წყლის	 სისტემების,	 გარე
განათების	 ქსელის	 განვითარება	 და	 მუნიციპალიტეტში	 სხვა	 აუცილებელი
კეთილმოწყობის	 ღონისძიბების	 დაფინანსება.	 პრიორიტეტის	 ფარგლებში
განხორციელდება	 როგორც	 ახალი	 ინფრასტრუქტურის	 მშენებლობა,	 ასევე,
არსებული	 ინფრასტრუქტურის	 მოვლა-შენახვა	 და	 დაფინანსდება	 მის
ექსპლოატაციასთან	დაკავშირებული	ხარჯები.

დასუფთავებას	და	 გარემოს	დაცვას,	 რომლის	ფარგლებშიც	 განხორციელდება
გარემოს	 დასუფთავება	 და	 ნარჩენების	 გატანა,	 მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა-
პატრონობა,	 განვითარება,	 კაპიტალური	 დაბანდებები	 დასუფთავების	 სფეროში,
უპატრონო	ცხოველების	მოვლითი	ღონისძიებები	და	მდინარეზე	ნაგვის	დამჭერის
მოწყობა.	 დაფინანსდება	 აღნიშნულთან	 დაკავშირებული	 ხარჯები,
უზრუნველყოფილი	იქნება	მუნიციპალიტეტის	დასუფთავება,	 ნარჩენების	 გატანა,
მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა-პატრონობა,	 უპატრონო	 ცხოველების	 მოვლითი
ღონისძიებები.	 შესაბამისად	 ქვეპროგრამის	 ფარგლებში	 გათვალისწინებულია
ქალაქის	 სანიტარული	 წესრიგის	 შენარჩუნება	 და	 გაუმჯობესება;	 ნარჩენების
სრული	 იზოლირება	 მოსახლეობისა	 და	 გარემოსაგან;	 მუნიციპალიტეტის
ყოველდღიური	 დაგვა–დასუფთავება	 და	 ნარჩენების	 გატანა;	 ქალაქის
ტერიტორიის	 კეთილმოწყობითი	 და	 გამწვანებითი	 სამუშაოები.	 ერთწლიანი	 და
მრავალწლიანი	 ნარგავების	 დარგვა,	 სკვერებში	 ბალახის	 გათიბვა	 ქალაქისა	 და
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე;	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული
მაწანწალა	ძაღლების	თავშესაფარში	გადაყვანა.

კულტურის,	 ახალგაზრდობის	 და	 სპორტის	 პროგრამებს,	 რომელთა	 მიზანია
მუნიციპალიტეტის	 ინფრასტრუქტურული	 და	 ეკონომიკური	 განვითარების
პარალელურად	 ხელი	 შეეწყოს	 კულტურული	 ტრადიციების	 დაცვას	 და	 ამ
ტრადიციების	 ღირსეულ	 გაგრძელებას.	 ამასთანავე	 ერთ–ერთი	 პრიორიტეტია
ახალგაზრდების	 მრავალმხრივი	 (როგორც	 სულიერი,	 ისე	 ფიზიკური
თვალსაზრისით)	განვითარების	ხელშეწყობა	და	 მათში	 ცხოვრების	 ჯანსაღი	 წესის
დამკვიდრება.	 შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტი	 განაგრძობს	 კულტურული
ღონისძიებების	 ფინანსურ	 მხარდაჭერას,	 წარმატებული	 სპორტსმენების
ხელშეწყობას	 და	 შესაბამისი	 პირობების	 შექმნას	 რათა	 ნიჭიერმა	 ბავშვებმა	 და
ახალგაზრდებმა	შეძლონ	მათი	სპორტული	შესაძლებლობების	გამოვლინება,	ასევე
ახალგაზრდებში	 ცხოვრების	 ჯანსაღი	 წესის	 წახალისების	 მიზნით	 გასატარებელი
ღონისძიებების	ჩატარება.

მოსახლეობის	 სოციალური	 პირობების	 გაუმჯობესებას,	 საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების	 უზრუნველყოფას,	 ჯანსაღი	 ცხოვრების	 წესის	 დანერგვას	 და
სკოლამდელი	 განათლების	 ხელშეწყობას.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ძირითადი	პრიორიტეტებია:	Ø	ინფრასტრუქტურის	განვითარება;	Ø	Ø	განათლება;
Ø	კულტურა,	ახალგაზრდობა	და	სპორტი;	Ø	მოსახლეობის	ჯანმრთელობის	დაცვა
და	 სოციალური	 უზრუნველყოფა.	 Ø	 მმართველობა	 და	 საერთო	 დანიშნულების
ხარჯები.

სკოლამდელი	 განათლების	 ხელშეწყობას,	 რომლის	 მიხედვითაც	 მომავალი
თაობების	 აღზრდის	 მიმართულებით	 დაწყებითი	 და	 ზოგადი	 განათლების	 გარდა
მნიშვნელოვანი	 როლი	 ენიჭება	 ასევე	 სკოლამდელ	 განათლებას,	 რაც
თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთარ	 უფლებამოსილებებს	 განეკუთვნება	 და



შესაბამისად	 მუნიციპალიტეტის	 ერთ-ერთ	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს,	 რომლის
ფარგლებში	 მომდევნო	 წლებში	 განხორციელდება	 საბავშვო	 ბაღების
ფუნქციონირებისათვის	 საჭირო	 ხარჯების	 დაფინანსება,	 ინვენტარით
უზრუნველყოფა.

მოსახლეობის	 ჯანმრთელობის	დაცვის	 ხელშეწყობა	 და	 მათი	 სოციალური	 დაცვა
მუნიციპალიტეტის	 ერთ–ერთ	 მთავარ	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს.
მუნიციპალიტეტი	 არსებული	 რესურსების	 ფარგლებში	 განაგრძობს	 სოციალურად
დაუცველი	 მოსახლეობის	 სხვადასხვა	 დახმარებებით	 და	 შეღავათების
უზრუნველყოფას.	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილი	 მიზნობრივი
ტრანსფერის	 ფარგლებში	 განაგრძობს	 საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობის	 დაცვის
მიზნით	 სხვადასხვა	 ღონისძიებების	 განხორციელებას,	 რაც	 უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობის	 ჯანმრთელობის	დაცვას	 სხვადასხვა	 გადამდები
და	ინფექციური	დაავადებისაგან.

სოციალური	 დაცვის	 პროგრამას,	 რომელიც	 ითვალისწინებს	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 მცხოვრები	 მოსახლეობის	 სხვადასხვა	 ფენებისათვის	 გარკვეული
შეღავათებითა	 და	 სოციალური	 დახმარებების	 უზრუნველყოფას.
მზრუნველობამოკლებულთათვის	 უფასო	 კვებითა	 და	 ფართით	 უზრუნველყოფას,
დემოგრაფიული	 მდგომარეობის	 გაუმჯობესების	 მიზნით	 მრავალშვილიანი
ოჯახების	დახმარებას,	სხვა	სოციალური	პროგრამებს,	რომლებიც	უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის	მოსახლეობის	სოციალური	მდგომარეობის	გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის	 წარმომადგენლობითი	 და	 აღმასრულებელი	 ორგანოების
დაფინანსების	 პრიორიტეტი,	 რომლითაც	 ფინანსდება	 ისეთი	 ხარჯები,
როგორებიცაა	სარეზრვო	ფონდი,	 მუნიციპალიტეტის	 ვალდებულბებების	 (სესხები,
სასამართლო	 გადაწყვეტილებები)	 მომსახურება.	 პრიორიტეტი	 ასევე
ითვალისწინებს	 ა(ა)იპ	 -	 ეკონომიკური	 განვითარების	 და	 ინოვაციის	 ცენტრის
დაფინანსებას.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს
საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	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“.

3.პროექტი	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
განხილვისთვის

შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 25
დეკემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი
ალექსანდრე	სარიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.



კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მესამე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის
ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ბიუჯეტის
შემოსავლები	განისაზღვრება	11,013.3	ათასი	ლარით,	 მათ	 შორის	 გადასახადები
განისაზღვრება	 9,020.3	 ათასი	 ლარით,	 გრანტები	 განისაზღვრა	 220.0	 ათასი
ლარით,	 სხვა	 შემოსავლები	 განისაზღვრება	 1,773.0	 ათასი	 ლარით,	 ხარჯები
განისაზღვრება	 11,415.8	 ათასი	 ლარით,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ცვლილება
განისაზღვრება	 1050,5	 ათასი	 ლარით.	 მათ	 შორის,	 არაფინანსური	 აქტივების
ზრდა	 -	 1050,5	 ათასი	ლარით,	 ხოლო	 არაფინანსური	 აქტივების	 კლება	 -	 97000
ათასი	 ლარით,	 ბიუჯეტის	 მთლიანი	 სალდო	 უნდა	 განისაზღვროს	 1453,0	 ათასი
ლარით,	ხოლო	საოპერაციო	სალდო	402,5	ათასი	ლარით,	ფინანსური	 აქტივების
ცვლილება	 განისაზღვრება	 1511,1	 ათასი	 ლარით,	 ხოლო	 ფინანსური	 აქტივების
კლება	 1511.1	 ათასი	 ლარის	 ოდენობით	 წარმოადგენს	 მუნიციპალიტეტის
სახაზინო	 ანგარიშზე	 არსებულ	 თავისუფალ	 ნაშთს,	 რომლის	 გამოყენებაც
მოხდება	 2021	 წლის	 განმავლობაში.	 მან	 იქვე	 აღნიშნა,	 რომ	 ბიუჯეტის
ვალდებულებების	 ცვლილება	 განისაზღვროს	 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.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ
განმარტა,	 რომ	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარების	 პრიორიტეტის
დაფინანსებისათვის	 განისაზღვრება	 1656,4	 ათასი	 ლარი,	 დასუფთავება	 და
გარემოს	 დაცვის	 პრიორიტეტის	 დაფინანსებისათვის	 განისაზღვრება	 1,291.4
ათასი	 ლარი,	 კულტურა,	 ახალგაზრდობა	 და	 სპორტის	 პრიორიტეტის
დაფინანსებისათვის	განისაზღვრება	2,454.4	ათასი	ლარი,	ჯანმრთელობის	დაცვა
და	 სოციალური	 უზრუნველყოფის	 პრიორიტეტის	 დაფინანსებისათვის
განისაზღვრება	 826	 ათასი	 ლარი,	 2021	 წლის	 განმავლობაში	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 დაფინანსებაზე	 მყოფი	 დაწესებულებებისა	 და
ორგანიზაციების	 მოსამსახურეებზე	 საქართველოს	 კანომდებლობით
განსაზღვრული	 ფულადი	 ჯილდო,	 დანამატი	 და	 სხვა	 ანაზღაურება	 გაიცემა
მათთვის	 შესაბამისი	 ბიუჯეტებით	 დამტკიცებული	 ასიგნებების	 ფარგლებში,
მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული	პროგრამული	კოდი
01	 02	 02-დან	 დაფინანსდება	 წინა	 წლების	 დავალიანებები,	 სასამართლოს
გადაწყვეტილებით	 დაკისრებული	 თანხები,	 საქართველოს	 კანონმდებლობით
დადგენილი	 წესით	 იძულებით	 ჩამოჭრილი	 თანხები	 და	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ
აღიარებული	 ვალდებულებები;	 წინა	 წლებში	 წარმოქმნილი	 ფაქტობრივი
დავალიანებების	 დასაფარავად	 ბიუჯეტის	 დაფინანსებაზე	 მყოფმა	 საბიუჯეტო
ორგანიზაციებმა	 და	 დაწესებულებებმა	 შესაძლებელია	 გამოიყენონ	 2021	 წელს
მათთვის	 გამოყოფილი	 ასიგნებები	 იმ	 პირობით,	 რომ	 არ	 დაიშვება	 ახალი
დავალიანების	 დაგროვება,	 რისთვისაც	 მთელი	 პასუხისმგებლობა	 ეკისრებათ
აღნიშნულ	 ორგანიზაციებს;	 საქართველოს	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი	 მიზნობრივი	 ტრანსფერი	 220	 ათასი	 ლარი	 მიიმართება
საქართველოს	 კანონმდებლობით	 განსაზღვრული	 დელეგირებული
უფებამოსილების	 განსახორციელებლად:	 ა)	 ,,	 საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობის



შესახებ“	 საქართველოს	 კანონით	 განსაზღვრული	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 89900	 ლარი.	 ბ)	 ,,	 სამხედრო	 ვალდებულებისა	 და
სამხედრო	სამსახურის	შესახებ“	და	სამხედრო	სარეზერვო	სამსახურის	 შესახებ’’
საქართველოს	 კანონით	 განსაზღვრული	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 128600	ლარი.	 გ)	 ,,	 სამშობლოს	 დაცვისას	 დაღუპულთა
და	 ომის	 შემდეგ	 გარდაცვლილ	 მეომართა	 ხსოვნის	 უკვდავყოფის	 შესახებ’’
საქართველოს	 კანონით	 განსაზღვრული	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 1500	 ლარი;	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 სარეზერვო
ფონდის	 მოცულობა	 განისაზღვრება	 50,0	 ათასი	 ლარის	 ოდენობით,	 სარეზერვო
ფონდიდან	 თანხის	 გამოყოფა	 განხორციელდება	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
ინდივიდუალურ	ადმინისტრაციულსამართლებრივი	აქტის	საფუძველზე.

საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე,	ვერიკო
კვირკველია	 და	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-მწვანეების“
თავმჯდომარე,	 ზაზა	 წულაძე	 დაინტერესდნენ,	 მომართა	 თუ	 არა	 ა(ა)იპ	 -
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომსახურების	 ცენტრმა
მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურს	 ზღვისპირა	 ზოლის	 დასუფთავების
სამუშაოების	 განსახორციელებლად	 ბიუჯეტის	 გაზრდასთან	 დაკავშირებით
დამატებითი	მოთხოვნით.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ
განმარტა,	 რომ	 2021	 წლის	 ბიუჯეტში	 გათვალისწინებულია	 ყველა	 სამსახურის
მოთხოვნა	 და	 ასევე,	 თუ	 რომელიმე	 მათგანს	 დამატებით	 ექნება	 მოთხოვნა
შესაბამისი	 დასაბუთებით,	 იგი	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 მიერ
აუცილებლად	იქნება	გაითვალისწინებული.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტის	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის
განხილვისთვის	ძირითად	კომისიად	განისაზღვროს	საკრებულოს
საფინანსოსაბიუჯეტო	კომისია.

2.	დადგენილების	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“.

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020
წლის	25	დეკემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.	მომხსენებლად	განისაზღვროს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი	ალექსანდრე
სარიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.



მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო
გეგმის	 პროექტი	 სხდომას	 წარუდგინა	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და
ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 ვერიკო	 კვირკველიამ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
მიმდინარე	 წელს	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიამ
სამუშაო	პროცესი	წარმართა	2020	წლის	გეგმის	შესაბამისად.	იგი	ეწეოდა	აქტიურ
და	 ნაყოფიერ	 საქმიანობას.	 ბიუროს	 დღევანდელ	 სხდომაზე	 წარმოდგენილია
აღნიშნული	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმა,	 რომელთანაც	 დაკავშირებით
თუკი	 გამოითქმება	 რაიმე	 შენიშვნა	 ან	 წინადადება,	 აუცილებლად	 იქნება
გათვალისწინებული.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა
და	ეთიკის	კომისიის	2021	წლის	სამუშაო	გეგმა	დანართი	N1-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეხუთე	 საკითხი:	 .	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 საფინანსო	 -	 საბიუჯეტო	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმა
სხდომას	 გააცნო	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 ალექსანდრე	 მახათაძემ.	 მან	 აღნიშნა,
რომ	მიმდინარე	წელს	კომისია	ეწეოდა	წარმატებულ	და	ნაყოფიერ	საქმიანობას.
სამუშაო	 პროცესის	 დროს	 ადგილი	 ქონდა	 ისეთი	 საკითხების	 განხილვასაც,
რომელთან	 დაკავშირებითაც	 საკრებულოს	 მიერ	 მოწვეულ	 იქნა	 რიგგარეშე
სხდომები.	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 იმედი
გამოთქვა,	 რომ	 2021	 წელიც	 იქნება	 აქტიური	 და	 კომისია	 საქმიანობას
განახორციელებს	წარმოდგენილი	გეგმის	შესაბამისად.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის	2021წლის	სამუშაო	გეგმა	დანართი	N2-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეექვსე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო



იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 ვერიკო
კვირკველიამ.	მან	აღნიშნა,	რომ	ბიუროს	წევრებს	მიწოდებული	აქვთ	2021	წლის
სამუშაო	 გეგმის	 პროექტი	 და	 მათ	 მიერ	 გამოთქმული	 შენიშვნების	 და
წინადადებების	 გათვალისწინებით	 პროექტში	 განხორციელდება	 შესაბამისი
ცვლილებები.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 2021	 წლის
სამუშაო	გეგმა	დანართი	N3-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღისწეს	რიგის	მეექვსე	საკითხი:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	და	 ბუნებრივი	რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის
2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმა	 სხდომას	 გააცნო	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების
საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 გიორგი	 ჩახვაძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
მიმდინარე	წელს	კომისია	ეწეოდა	აქტიურ	და	ნაყოფიერ	საქმიანობას.	კოლეგებს
მიწოდებული	 აქვთ	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის	 პროექტი,	 რომელთანაც
დაკავშირებით	თუკი	გამოითქმება	რაიმე	შენიშვნა	 ან	 წინადადება,	 აუცილებლად
იქნება	გათვალისწინებული.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების
მართვისა	და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 2021	 წლის	 სამუშაო
გეგმა	დანართიN4-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მერვე	 საკითხი:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
სივრცით	-	ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისიის	2021
წლის	 სამუშაო	 გეგმა	 სხომას	 გააცნო	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გიორგი
გვარჯალაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 კომისია	 მუშაობდა	 2020	 წლის	 გეგმის
მიხედვით,	 სტიქიის	 გამო	 იქმნებოდა	 უამრავი	 გაუთვალისწინებელი	 პრობლემა,
რომლის	 მოგვარებაშიც	 აქტიურად	 მონაწილეობდნენ.	 ახლა	 კი	 წარმოდგენილი
აქვს	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის	 პროექტი,	 რომელიც	 უკვე	 მიწოდებული	 აქვთ



კოლეგებს	 და	 მზად	 არის	 შენიშვნებისა	 და	 წინადადებების	 არსებობის
შემთხვევაში	მასში	განახორციელოს	ცვლილებები.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სივრცით
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 2021	 წლის
სამუშაო	გეგმა	დანართი	N5-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეცხრე	საკითხი:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
აპარატის	2021	წლის	სამუშაო	გეგმის	პროექტი	სხდომას	წარუდგინა	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 აპარატის	 უფროსმა,	 ნინო	 ძიძიგურმა.	 მან
აღნიშნა,	 რომ	 წარმოდგენილ	 პროექტში	 ფუნქცია-მოვალეობები	 ძირითადად
გაწერილია	,,ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის“,	საჯარო	სამსახურის
შესახებ	 კანონის	 და	 რეგლამენტის	 შესაბამისად.	 აღნიშნული	 გეგმის	 პროექტი
მიწოდებული	 ქონდა	 საკრებულოს	 ყველა	 კომისიას	 და	 ფრაქციას,	 მაგრამ
შენიშვნები	არ	ყოფილა.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 აპარატის	 უფროსმა,	 ნინო
ძიძიგურმა	 ისარგებლა	 შემთხვევით	 და	 მადლობა	 გადაუხადა	 საკრებულოს
აპარატის	სრულ	შემადგენლობას	ნაყოფიერი	მუშაობისთვის.

ბიუროს	 წევრების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 გეგმის	 პროექტთან	 დაკავშირებით
შენიშვნები	და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	აპარატის	2021	წლის
სამუშაო	გეგმა	დანართი	N6-ის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	წარმოდგენილ	სამუშაო	გეგმას.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეათე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	წლის	სამუშაო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 ვერიკო
კვირკველიამ.	მან	აღნიშნა,	რომ

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:



1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს
საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	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“.

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2020	წლის	25	დეკემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე	ვერიკო	კვირკველია.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეთერთმეტე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის–
განათლების	 ხელშეწყობის;	 კულტურის	 ღონისძიებების;	 სპორტული
ღონისძიებების	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების
მიზნით	 გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,
სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 უფროსმა	 ია	 ჩხაიძემ.	 მან
განმარტა,	რომ	ეს	წესი	 არეგულირებს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტით
განსაზღვრულ	 –	 განათლების	 ხელშეწყობის;	 კულტურის	 ღონისძიებების;
სპორტული	ღონისძიებების	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	 პროგრამებიდან	 –
განათლების,	 კულტურის	 და	 სპორტის	 სფეროში	 მოღვაწე	 წარმატებული
ადამიანების	 დაჯილდოების,	 ინტელექტუალურ-შემეცნებითი,	 კულტურული	 და
ახალგაზრდული	 პროექტების	 დაფინანსების	 მიზნით,	 თანხის	 გაცემის	 წესს,
რომელიც	 2021	 წლისთვის	 დაფინანსების	 გაზრდის	 შედეგად	 განაწილებულია
შემდეგნაირად:

1.	 წარმატებული	 სპორტსმენის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს
შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	ჩემპიონატის	I	ადგილი	–	400	ლარი,	II	ადგილი	–	300	ლარი,	III
ადგილი	–	200	ლარი;	ბ)	ევროპის	ჩემპიონატის	I	ადგილი	–	600	ლარი,	II	ადგილი	–
400	ლარი,	 III	 ადგილი	 –	 300	ლარი;	 გ)	 მსოფლიო	 ჩემპიონატის	 I	 ადგილი	 –	 800
ლარი,	II	ადგილი	–	600	ლარი,	III	ადგილი	–	400	ლარი;	დ)	ოლიმპიური	თამაშების
I	ადგილი	–	1000	ლარი,	II	ადგილი	–	800	ლარი,	III	ადგილი	–	600	ლარი.



2.	 წარმატებული	 სპორტსმენის	 მწვრთნელის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა
განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	ჩემპიონატის	I	ადგილი	–	300	ლარი,	II	ადგილი	–	200	ლარი,	III
ადგილი	–	100	ლარი;	ბ)	ევროპის	ჩემპიონატის	I	ადგილი	–	500	ლარი,	II	ადგილი	–
300	ლარი,	 III	 ადგილი	 –	 200	ლარი;	 გ)	 მსოფლიო	 ჩემპიონატის	 I	 ადგილი	 –	 600
ლარი,	II	ადგილი	–	400	ლარი,	III	ადგილი	–	300	ლარი;	დ)	ოლიმპიური	თამაშების
I	ადგილი	–	1000	ლარი,	II	ადგილი	–	800	ლარი,	III	ადგილი	–	600	ლარი.

3.	 წარმატებული	 გუნდის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს	 შემდეგი
სახით:

საქართველოს	ოფიციალური	ჩემპიონატის	 I-ადგილი	 1000	ლარი,	 II-ადგილი	 700
ლარი,	III-ადგილი	500	ლარი.

ღვაწლმოსილი	 ვეტერანი	 სპორტსმენის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა
განისაზღვროს	 საბიუჯეტო	 წლის	 მანძილზე	 ერთჯერადად	 გასაცემი	თანხით	 300
ლარის	ოდენობით.

წარმატებული	 მოსწავლე/ახალგაზრდის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა
განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	მასშტაბით	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I
ადგილი	–	100	ლარი;

ბ)	საერთაშორისო	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I	ადგილი	–
200	ლარი.

მედია-პროექტის	 ფინალისტების	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს
შემდეგი	ოდენობით:

ა)	მედია-	პროექტის	გამარჯვებული	I	ადგილი	-	500	ლარი;

სკოლის	ოქროსა	და	 ვერცხლის	 მედალოსანი	 მოსწავლეების	 ფულადი	 ჯილდოს
ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	 ოქროს	 მედალოსანი	 მოსწავლე	 –	 500	 ლარი;	 ბ)	 ვერცხლის	 მედალოსანი
მოსწავლე	–	300	ლარი.

ერთიან	 ეროვნულ	 და	 საერთო	 სამაგისტრო	 გამოცდებზე	 მოპოვებული	 100%
გრანტის	მფლობელთა	ფულადი	ჯილდო	განისაზღვროს	შემდეგი	ოდენობით:

ა)	 ერთიან	 ეროვნულ	 გამოცდებზე	 მოპოვებული	 100%	 გრანტის	 მფლობელი	 –	 1
000	ლარი;

ბ)	საერთო	სამაგისტრო	გამოცდებზე	მოპოვებული	100%	გრანტის	მფლობელი	–	1
000	ლარი.

ხელოვნების	 სხვადასხვა	 ჟანრის	 ინდივიდუალური	 შემსრულებლების,
ხელოვნების.	 ხელოვნების	 სხვადასხვა	 ჟანრის	 ინდივიდუალური
შემსრულებლების	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	მასშტაბით	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I
ადგილი	ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	100	ლარი;



ბ)	 საერთაშორისო	ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში	 I	 ადგილი
ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	200	ლარი.

ხელოვნების	 წარმომადგენლობების	ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს
შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	მასშტაბით	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I
ადგილი	ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	800	ლარი;

ბ)	 საერთაშორისო	ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში	 I	 ადგილი
ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	1000	ლარი.

შემოქმედებითი	 დასების	 ხელმძღვანელი	 პირების	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა
განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	მასშტაბით	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I
ადგილი	ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	100

ბ)	 საერთაშორისო	ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში	 I	 ადგილი
ან/და	საპატიო	წოდების	მინიჭება	–	200	ლარი.

გამარჯვებული	 გუნდის	 ან/და	 ინდივიდუალური	 მონაწილის	 დაჯილდოება
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურის	 მიერ
ორგანიზებული	 -	 საგანმანათლებლო,	 კულტურული,	 სპორტული	 და
ახალგაზრდული	 ღონისძიებების	 მონაწილე	 გამარჯვებული	 გუნდისა	 და
ინდივიდუალური	მონაწილის	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისზაღვროს	შემდეგი
სახით:

ა)	გუნდი:	I	ადგილი	-	400	ლარი;	II	ადგილი	-	200	ლარი;

ბ)	ინდივიდუალური	მონაწილე:	I	ადგილი	-	300	ლარი,	II	ადგილი	-	200	ლარი,	III
ადგილი	-	100	ლარი.

ინტელექტუალურ-შემეცნებითი,	 კულტურული	 და	 ახალგაზრდული	 პროექტების
თანადაფინანსება	 ინტელექტუალურ-შემეცნებითი,	 კულტურული	 და
ახალგაზრდული	 პროექტების	 თანადაფინანსების	 ოდენობა	 განისაზღვროს
არაუმეტეს	1500	ლარისა.

მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა
სამსახურის	უფროსმა	ია	ჩხაიძემ	იქვე	 აღნიშნა,	 რომ	 პოექტების	დაფინანსების
გაზრდა	 გამოიწვევს	 ახალგაზრდებში	 მოტივაციის	 ამაღლებას,	 რაც	 შესაბამისად
აისახება	შედეგზე.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის–განათლების	 ხელშეწყობის;	 კულტურის
ღონისძიებების;	 სპორტული	 ღონისძიებების	 და	 ახალგაზრდობის	 მხარდაჭერის
პროგრამებიდან	 დაფინანსების	 მიზნით	 გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ
იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 25	 დეკემბრის



მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
განათლების,კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსი	ია	ჩხაიძე.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეთორმეტე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021
წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
გააცნო	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსიმა	 თამარ
ფირცხალაიშვილმა.	 მისი	 განმარტებით,	 წინამდებარე	 წესი	 აწესრიგებს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 „სოციალური	 დაცვის“
მუხლში	 გათვალისწინებული	 სოციალური	 დახმარებების	 დანიშვნასთან	 და
გაცემასთან	 დაკავშირებულ	 ურთიერთობებს,	 განსაზღვრავს	 სოციალური
დახმარებების	დანიშვნასა	და	გაცემაზე	უფლებამოსილ	სტრუქტურულ	ერთეულს,
ადგენს	სოციალური	დახმარების	სახეებს,	მათი	დანიშვნისა	და	გაცემის	ძირითად
სახელმძღვანელო	 პრინციპებს.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან
გაცემას	ექვემდებარება	შემდეგი	ფულადი	სოციალური	დახმარებები:

ა)	 ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით
დაავადებულთა	სამედიცინო	დაწესებულებაში	ტრანსპორტირების	პროგრამა;

ბ)	მრავალშვილიანი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა;

სამკურნალო	და	საოპერაციო	ხარჯებით	დახმარების	პროგრამა;

დ)	ცენტრ	,,იავნანას”	თანადაფინანსების	პროგრამა;

ე)	მოსწავლეთა	ტრანსპორტირების	პროგრამა;

ვ)	მზრუნველობამოკლებულთა	უფასო	კვებით	უზრუნველყოფის	პროგრამა;

ზ)	იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამა;

თ)	ომის	მონაწილე	ვეტერანებისა	და	მათი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა;

ი)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით
უზრუნველყოფის	პროგრამა;

კ)	 ლანჩხუთის	 რეგიონალური	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	 პროგრამა	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციები
ქალებისათვის.

ლ)	ხანდაზმულ	(100	და	მეტი	წლის	ასაკის)	პირთა	დახმარების	პროგრამა.

მ)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური



მოვლენების	 შედეგად	დაზარალებული	ოჯახებისათვის	 ერთჯერადი	 დახმარების
პროგრამა;

ნ)	უპატრონო	მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურების	პროგრამა.

ო)	ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა.

პ)	მედიკამენტების	შეძენაზე	დახმარების	პროგრამა.

ჟ)	 შშმ	 პირის	 სატაუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსების	პროგრამა.

რ)	ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	და	 ბავშვთა	რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსაგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები
პირების	ტრანსპორტირების	დაფინანსების	პროგრამა.

ს)	 გენდერული	 თანასწორობის	 უზრუნველყოფისა	 და	 ოჯახში	 ძალადობის
აღმოფხვრის	ხელშეწყობა.

ტ)	 სახელმწიფო	 ზრუნვის	 სისტემიდან	 გასული	 ახალგაზრდების	 დახმარების
პროგრამა.

უ)	 მინდობით	 აღზრდაში	 განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-
ბიოლოგიურ	 ოჯახში	 დაბრუნება	 განხორციელდება	 ერთჯერადი	 ფინანსური
დახმარების	პროგრამა.

ფ)	0-დან	18	წლამდე	დედმამით	ობოლი	ბავშვებს	და	შშმ	ბავშვებს	რომელიც	არის
ობოლი	ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა.

მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსის	 თამარ
ფირცხალაიშვილის	განმარტებით,	ბავშვთა	დახმარების	პროგრამას	დაემატა	ორი
ახალი	პროგრამა,	ხოლო	ქვეყანაში	 არსებული	ეპიდემიოლოგიური	ვითარებიდან
გამომდინარე	 დაემატა	 კიდევ	 ორი	 ფულადი	 სოციალური	 დახმარებების
პროგრამა.	ესენია:

ქ)ცელიაკიით	 დაავადებულთა	 (18	 წლამდე	 ასაკის)	 კვებითი	 დანამატებით
უზრუნველყოფის	პროგრამა.

ღ)	აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	 სარებილიტაციო	 კურსის	დაფინანსების
პროგრამა.

ყ)	 კოვიდ	 19-ით	 ინფირებულთა	 და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა
ტრანსპორტირებით	 დახმარების	 პროგრამა	 -ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიზე	 კოვიდ	 19-ით	 ინფირებული	 ბენეფიციარები	 რომლებსაც
დაუდასტურდებათ	 კოვიდ	 19-ი	 და	 საჭიროებენ	 გადაყვანას	 სამედიცინო
დაწესებულებაში,	 ასევე	 კვლევების	 ჩატარებას,	 ზემოაღნიშნული	 პროგრამის
ფარგლებში	 განხორციელდება	 ინფიცირებულის	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში
ტრანსპორტირების,	 კვლევების	 ჩასატარებლად	 და	 გამოჯანმრთელებული
ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ხოლო	 კოვიდ	 19-ით
ინფიცირებულთან	 კონტაქტში	 მყოფი	 პირების	 შემთხვევაში	 განხორციელდება
მათი	 სასტუმრომდე	ტრანსპორტირების	დაფინანსება.	 გადაწყვეტილება	 მიიღება
შესაბამის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და
მაჟორიტარი	 დეპუტატის(საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობის	 და	 ააიპ	 -
ლანჩხუთის	 საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 მიერ	 მოწოდებული



ინფორმაციის	საფუძველზე.

შ)	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილ	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურეობის
პროგრამა	 -	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 რეგისტრირებული	 კოვიდ	 19-თ
გარდაცვლილ	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურებაზე	 დახმარება	 გაიცემა
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი
დეპუტატის(საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობის	 და	 სამედიცინო
დაწესებულების	 მიერ	 გაცემული	 შესაბამისი	 დოკუმენტაციის	 წარმოდგენის	 ან
ააიპ	 -	 ლანჩხუთის	 საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 მიერ	 მოწოდებული
ინფორმაციის	 შემდგომ	 დასკვნის	 მომზადებისა	 და	 მიღება-ჩაბარების	 აქტის
გაფორმების	 საფუძველზე.	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 გაიცემა	 კოვიდ
ინფიცირებულის	დაკრძალვისთვის	საჭირო	აღჭურვილობა	(პირბადე,	ფარი,	ქუდი
,	 ბახილი,	 ერთჯერადი	 ხალათი,	 სადეზინფექციო	 ხსნარი,	 სპეც.	 ჩანთა	 და
ხელთათმანი).

მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსის	 თამარ
ფირცხალაიშვილმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ყოველ	 პროგრამას	 დეტალურად
განიხილავს	 საკრებულოს	 წევრებთან	 ერთად	 და	 თითოეულ	 საკითხთან
დაკავშირებით	 წარმოადგენს	 შესაბამის	 არგუმენტაციას.	 აქედან	 გამომდინარე,
მსჯელობის	 პროცესში	 წამოჭრილი	 შენიშვნები	 და	 წინადადებები	 შესაბამისად
იქნება	გათვალისწინებული.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2020	 წლის	 25	 დეკემბრის	 მორიგი	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
სოციალური	და	ჯანდაცვის	სამსახურის	უფროსი	თამარ	ფირცხალაიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეცამეტე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ელექტრონული	სერვისების	განვითარების	მიმართულებით	სტრატეგიული	გეგმის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 საკრებულოს	 წევრმა	 ამირან
გიგინეიშვილმა.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ეს	 არის	 ადგილობრივი
თვითმმართველობისა	 და	 სამოქალაქო	 საზოგადოების	 ერთობლივი	 სამოქმედო
გეგმა,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 საჯარო	 მმართველობის	 რეფორმის
სამოქმედო	 გეგმის	 განხორციელების	 ხელშეწყობისთვის,	 რომელიც
ელექტრონული	 სერვისების	 განვითარების	 მიმართულებით	 შემუშავდა	 სამუშაო



ჯგუფის	 მიერ	 შემდეგი	 შემადგენლობით:	 თავმჯდომარე:	 ამირან	 გიგინეიშვილი
(საკრებულოს	 წევრი)	 მდივანი:	 ელიკო	 იმნაძე	 (მერიის	 განყოფილების	 გამგე)
ალექსანდრე	 მახათაძე	 (საკრებულოს	 კომისიის	 თავმჯდომარე)	 იოსებ	 ჩხაიძე
(საკრებულოს	 წევრი)	 ეკატერინე	 გუჯაბიძე	 (მერის	 მოადგილე)	 მაია	 აფხაზავა
(მერიის	განყოფილების	გამგე)	თორნიკე	 ჯიჯიეშვილი	 (ჟურნალისტი,	 გაზეთი	 „ჰო
და	 არა")	 მაია	 კუპატაძე	 (საკრებულოს	 აპარატის	 თანამშრომელი)	 მერაბ	 ჩხაიძე
(პარლამენტის	 ყოფილი	 წევრი)	 ქეთი	 წილოსანი	 (საზოგადოებრივი	 აქტივისტი)
დარეჯან	 ბურჭულაძე	 (საზოგადოებრივი	 აქტივისტი)	 ეთერ	 ჭყონია	 (ლანჩხუთის
საინფორმაციო	 ცენტრის	 წარმომადგენელი)	 მაკა	 გოგიჩაიშვილი	 (პარლამენტის
წევრის	 ბიუროს	 უფროსი)	 პროექტი	 დაფინანსებულია	 ევროკავშირის	 პროექტის,
„გურიის,	 იმერეთისა	 და	 რაჭა-ლეჩხუმის	 სამოქალაქო	 საზოგადოების
ორგანიზაციების	 საერთო	 ფორუმი	 საჯარო	 მმართველობის	 რეფორმის	 საგზაო
რუკის	 მონიტორინგის	 მიზნით”	 ფარგლებში.	 საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების	 შესახებ	 შეთანხმების	 თანახმად,	 ქვეყანამ	 უნდა	 განახორციელოს
სიღრმისეული	 რეფორმები	 საჯარო	 მმართველობისა	 და	 საჯარო	 სამსახურის
მიმართულებით.	 ამ	 საკითხებს	 ეხება	 არაერთი	 სტრატეგიული	 დოკუმენტი	 თუ
სამოქმედო	 გეგმა.	 მათ	 შორის	 ღია	 მმართველობის	 საქართველოს	 2018-2019
წლების	 სამოქმედო	 გეგმა	 ,	 ასოცირების	 ხელშეკრულების	 დღის	 წესრიგი	 2017-
2020	,	მდგრადი	განვითარების	მე-16	მიზანი.	სწორედ	აღნიშნული	ვალდებულების
შესასრულებლად	 2015	 წელს	 საქართველოს	 მთავრობამ	 დაამტკიცა
საქართველოს	საჯარო	მმართველობის	რეფორმის	გზამკვლევი	2020.	დოკუმენტი
მიზნად	 ისახავს	 ყოვლისმომცველი	 კონცეპტუალური	 ჩარჩოსა	 და	 მექანიზმების
შექმნას	 2020	 წლამდე,	 “რომელიც	 მიმართული	 იქნება	 გამჭვირვალე,
პროგნოზირებადი,	 პასუხისმგებელი	 და	 ეფექტური	 სახელმწიფო	 მართვისკენ,
დააკმაყოფილებს	 საზოგადოების	 მოთხოვნებს	 და	 იქნება	 ევროპულ
სტანდარტებთან	 მისადაგებული.	 PAR-ის	 ახალ	 2019-2020	 წლების	 სამოქმედო
გეგმაში	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 მიმართულებით,
გათვალისწინებულია	 ორი	 ძირითადი	 ამოცანა:	 ა)თვითმმართველობის
გაძლიერების	 მიზნით,	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 უფლებამოსილებების	 5
გაფართოება;	ბ)ადგილობრივ	თვითმმართველობებში	ელექტრონული	სერვისების
ხელმისაწვდომობის	გაუმჯობესების	მიზნით,	მუნიციპალიტეტებში	ელექტრონული
სერვისების	 ეტაპობრივი	 განვითარება	 და	 გაუმჯობესება.	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 საჯარო	 მმართველობის	 რეფორმის	 თვალსაზრისით
საჭიროებები	 საზოგადოების	 ყველა	 ფენას	 გააჩნია.	 სწორედ	 ამ	 საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად	 და	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 ეფერქტურობის
გასაზრდელად	 შემუშავდა	 აქ	 წარმოდგენილი	 სტრატეგია.	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 საჯარო	 მმართველობის	 რეფორმის	 თვალსაზრისით
საჭიროებები	 საზოგადოების	 ყველა	 ფენას	 გააჩნია.	 სწორედ	 ამ	 საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად	 და	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 ეფერქტურობის
გასაზრდელად	 შემუშავდა	 აღნიშნული	 სტრატეგია,	 რომლის	 მიზანია:
მოსახლეობის	 ცნობიერების	 ამაღლება	 მუნიციპალური	 სერვისების
ელექტრონულად	 მიწოდების	 ეფექტურობის	 აღქმაში,	 არასამთავრობო
სექტორთან	 და	 მასმედიის	 საშუალებებთან	 ერთად	 ერთობლივი	 პროგრამების
განხორციელება	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 გამჭვირვალეობისა	 და
სანდოობის	გსასაზრდელად,	ელექტრონული	სერვისების	მრავალფეროვნებისა	და
მიღწევადობის	 უზრუნველყოფა,	 სასოფლო	 დასახლებათა	 მოსახლეობის
ინტერნეტით	 უზრუნველყოფის	ლობირება;	 მერიისა	 და	 საკრებულოს	 შენობების
ადაპტირება	შესაბამისი	პირობებით,	შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 პირთა
და	 საბავშვო	 ეტლიანი	 დედების	 გადაადგილებისთვის,	 თვითმმართველობის
პოლიტიკური	 თანამდებობის	 პირების	 მოსახლეობასთან	 შეხვედრებისა	 და
ანგარიშგების	 მდგრადი	 სისტემის	 ჩამოყალიბება,	 საჯარო	 მოხელეების	 უნარ-
ჩვევების	 გაუმჯობესება	 მოსახლეობასთან	 კომუნიკაციის	 საკითხებში,



მონაწილეობითი	 სამოქალაქო	 ბიუჯეტირების	 დანერგვა,	 დასახლების	 საერთო
კრებების	ჩამოყალიბება	მუნიციპალიტეტის	ინიციატივით.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ელექტრონული	 სერვისების	 განვითარების
მიმართულებით	 სტრატეგიული	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის
ძირითად	კომისიად	განისაზღვროს	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის
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“.

3.პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 25
დეკემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
წევრი	ამირან	გიგინეიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ
ნანაძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეთოთხმეტე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“	 შექმნის	 შესახებ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის	 დასკვნა	 სხდომას	 წარუდგინა	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და
ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ,	 ვერიკო	 კვირკველიამ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
კომისიაში	 შემოვიდა	 განცხადება	 „ლანჩხუთის	 განვითრებისთვის“	 ფრაქციის
შექმნის	 თაობაზე,	 რომლის	 კანონთან	 შესაბამისობაზე	 იმსჯელა	 კომისიამ	 და
მიიღო	დადებითი	გადაწყვეტილება.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

ცნობად	იქნას	მიღებული	ფრაქცია	„ლანჩხუთის	განვითარებისთვის“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	მიერ
წარმოდგენილი	დადებითი	დასკვნა.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ




