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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომის
ოქმი	N20

ქ.	ლანჩხუთი
29.	12.	2020	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოვალეობის	 შემსრულებელი	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 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	 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,	 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.
მოწვეული	სტუმრები:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	პირველი	მოადგილე	ბიძინა
იმნაიშვილი,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,
მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი	გიორგი	ნაჭყებია,	მერიის
სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	უფროსი	ლევან	ჩხაიძე,	მედიის
წარმომადგენლები.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა,	 ვლადიმერ	 ნანაძემ,
სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგი:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2020	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 23	 დეკემბრის	 N19
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

2.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	უძრავი	ქონების	სახელმწიფო
საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით	 განკარგვაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

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	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი
სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ
ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 2019	 წლის	 18	 დეკემბრის	 N2630	 განკარგულებაში
მიმდინარე	 წლის	 17	 დეკემბრის	 N2497	 განკარგულებით	 შესული	 ცვლილების	 შედეგად
შემცირებული	იქნა	კაპიტალური	დაბანდებები	გარე	განათების	სფეროში	3385	ლარით	მ.შ
ადგილობრივი	 შემოსავლების	 ხარჯზე	 170	 ლარი,	 კაპიტალური	 დაბანდებები	 სპორტის
სფეროში	 17908	 ლარით	 მ.შ	 ადგილობრივი	 შემოსავლების	 ხარჯზე	 924	 ლარი,
საცხოვრებელი	 და	 არასაცხოვრებელი	 შენობის	 ექსპლოატაცია	 რეაბილიტაცია	 15723
ლარით	 მ.შ	 ადგილობრივი	 შემოსავლების	 ხარჯზე	 786	 ლარი,	 შემცირებების	 ხარჯზე
გაიზარდა	გზების	კაპიტალური	შეკეთების	 სამუშაოების	 დაფინანსება	 37016	ლარით,	 მ.შ
ადგილორივი	შემოსავლების	ხარჯზე	1880	ლარი.	 ამასთან	 დამატებით	 გაიზარდა	 გზების
კაპიტალური	 შეკეთების	 სამუშაოების	 დაფინანსება	 83402	 ლარით	 მ.შ	 ადგილობრივი
შემოსავლების	 ხარჯზე	 4110	 ლარი,	 რომლის	 უზრუნველყოფა	 უნდა	 განხორციელდეს
თავისუფალი	 ნაშთის	 ხარჯზე,	 ანუ	 სულ	 გზების	 კაპიტალური	 შეკეთების	 დაფინანსება
გაიზარდა	120418	ლარით	მ.შ	ადგილობრივი	შემოსავლების	ხარჯზე	5990	ლარი.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე
დაინტერესდა	 რომელ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 გაიზარდა	 გზების	 კაპიტალური
შეკეთების	სამუშაოების	დაფინანსება.

მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 უფროსმა	 ლევან
ჩხაიძემ	 განმარტა,	 რომ	 205000	 ლარი	 მიიმართება	 გარდამავალი	 პროექტის
დასაფინასებლად,	რომელთა	გარკვეული	ნაწილი	წინსწრებით	არის	შესრულებული.

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

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

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	17	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	17	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N	22	(29.12.2020)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით	 განკარგვაზე
მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 შემოსულია	 სსიპ
სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს	 თავმჯდომარის,	 გიორგი	 დუგლაძის	 2020
წლის	19	ოქტომბრის	N5/56984	წერილი,	რომელიც	ეხება,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში,
სოფელ	 სუფსაში	 (სკვერი)	 მდებარე	 უძრავი	 ქონების	 (მიწის	 (უძრავი	 ქონების)	 ს/კ
27.15.52.679)	 სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 უსასყიდლოდ	 გადაცემის	 საკითხს.	 მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მიერ	 გამოთხოვილი	 იქნა	 ინფორმაცია
სუფსის	ადმინისტრაციული	ერთეულის	მერის	წარმომადგენლიდან	და	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	სუფსის	მაჟორიტარი	დეპუტატიდან.	მათ	წერილობით	აცნობეს,	რომ	სკვერი
არის	მწყობრიდან	გამოსული	და	ფაქტიურად	არ	ფუნქციონირებს.	კერძოდ,	მწყობრიდანაა
გამოსული	ღობე,	 ამორტიზირებულია	 შადრევანი	 და	 სკვერის	 საავტომობილო	 გზასთან
სიახლოვე	 ბავშვებისთვის	 წარმოადგენს	 საფრთხეს.	 მათი	 აზრით	 ზემოთ	 აღნიშნული
უძრავი	 ქონების	 სახელმწიფოს	 სასარგებლოდ	 მიტოვება,	 შემდგომში	 სსიპ	 „იუსტიციის
სახლის“	ტერიტორიულ	ორგანოს,	სუფსის	საზოგადოებრივი	ცენტრის	მშენებლობისათვის
სარგებლობაში	(უსასყიდლოდ/უვადოდ)	გადაცემა	უფრო	მისაღები	იქნება	ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის,	 ვიდრე	 ამჟამად	 უფუნქციოდ	 არსებული	 სკვერი.	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახური	 ეთანხმება	 სუფსის	 ადმინისტრაციის	 ერთეულში	 მერის
წარმომადგენლისა	და	სუფსის	მაჟორიტარი	დეპუტატის	მოსაზრებას.

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

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

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	17	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	17	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N	66	(29.12.2020)



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ამით	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ვლადიმერ	ნანაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე	(მოვალეობის
შემსრულებელი)






