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ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

გაცნობებთ,	 რომ	 მიმდინარე	 წლის	 22	 თებერვალს	 ჩატარებულ	 იქნა	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიის	სხდომა.

გიგზავნით	სხდომის	ოქმს	თანდართულ	დოკუმენტებთან	ერთად.

დანართი:	სხდომის	ოქმი	№3–	4	(ოთხი)	ფურცელი;

დასკვნა	№3–1	(ერთი)	ფურცელი;

სარეგისტრაციო	ფურცელი	-1	(ერთი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	მახათაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია-საკრებულოს	საფინანსო-
საბიუჯეტო	კომისიის	თავმჯდომარე
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი №3 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                              22. 02.2021 წელი 

                                                                                                                                      12:00 საათი 

 

      სხდომას ესწრებოდნენ: საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, 

კომისიის წევრები: გიორგი ჩახვაძე, აკაკი იმნაიშვილი, დავით ჩხარტიშვილი, ციცინო ჩხაიძე, ზურაბ 

კუკულავა.  

 

      მოწვეული პირი: მერიის სივრცითი მოწყობისა  და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

არქტიტექტურის განყოფილების უფროსი ალეკო კირვალიძე. 

 

      სხდომის თავმჯდომარემ,  ალექსანდრე მახათაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ალექსანდრე მახათაძე/ 

 

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის  ადმინისტრაციულ ერთეულებში, 

გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ალექსანდრე მახათაძე/ 

 

 

3. სხვადასხვა საკითხები. 

 

 

     სხდომის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს. 

 

     მომხრე კომისიის 5 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 
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    დღის წესრიგის პირველი საკითხი: ,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი 

განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი  სხდომას გააცნო საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ. მან აღნიშნა, რომ „სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 

2013 წლის 10 ოქტომბრის N784 ბრძანებულების პირველი მუხლის მე– 2 პუნქტის შესაბამისად, მიწის 

ნორმატიულ ფასს საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით წელიწადში ერთხელ, არა უგვიანეს 

ყოველი წლის თებერვლისა, ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანოები – საკრებულოები. საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე ნაწილის „ე“ პუნქტის შესაბამისად კი 

საკრებულოს უფლებამოსილებას მიეკუთვნება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა ზემოთაღნიშნული სამართლებრივი 

აქტების პროექტები. ამასთანავე, ამავე დადგენილებითვე ძალადაკარგულად უნდა გამოცხადდეს 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 

თებერვლის N7 დადგენილება. 

   სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი (შემდგომში „მიწის ნორმატიული 

ფასი“) გამოანგარიშდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: CN =IMGX ITL X CX K, სადაც:  

1. CN არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასი.  

2. IMG არის ქ. ლანჩხუთის მიკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც უდრის 0,38-ს;  

3. ITL არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის ერთს.  

4. C არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი 

საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს.  

5. K არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა შეადგენს 

100.  

 

 ქალაქ ლანჩხუთის მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით: CN =0,38 X1 X 0,24 X 

100=9,12. 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიწის ნორმატიული ფასი 

დადგენილია ქალაქ ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 35%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 3,19 ლარს. 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი 

დადგენილია ქალაქ ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 25%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 2,28 ლარს. 

 სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში 

არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი 

განისაზღვროს ქალაქ ლანჩხუთის დადგენილი ფასის 100%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 9,12 ლარს. 

  მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ იქვე განმარტა, 

რომ 
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პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას, არ გამოიწვევს 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას და ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 

ცვლილებას. 

 

 

 

    წარმოდგენილ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა.  

 

   საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ დაადგინა, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტი 

საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნას დადებითი დასკვნით: 

 

   მომხრე კომისიის 5 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი. 

 

  დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის  

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების 

გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის არქტიტექტურის განყოფილების უფროსმა ალეკო კირვალიძემ. მან განმარტა, რომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და კონკურსში გამარჯვებულ ა(ა)იპ „საქართველოს 

სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტს“ (შემდგომში - ინსტიტუტი) შორის 2020 წლის 19 

მაისს გაფორმებული N93 ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს გრიგოლეთისა და 

ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის შემუშავება. ინსტიტუტმა ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შეიმუშავა გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო 

ზოლის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია თანდართული დოკუმენტაციით. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით, ხსენებული განაშენიანების გეგმის პროექტის განხილვის 

მიზნით 2020 წლის 22 ოქტომბერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართა 

საჯარო განხილვა, სადაც მოსმენილ იქნა დაინტერესებულ პირთა მოსაზრებები განაშენიანების 

გეგმასთან დაკავშირებით. აგრეთვე, განაშენიანების გეგმის პროექტი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გადაეგზავნათ დაინტრესებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებს. საჯარო განხილვის შედეგებისა 

და სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული რეკომენდაციების/მოსაზრებების განხილვის შედეგად, 

ინსტიტუტმა წარმოადგინა გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის  

კონცეფცია.  

 

   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სივრცითი 

დაგეგმარების დეპარტამენტმა განიხილა  2021 წლის 21 იანვრის N30-302102150 წერილი (შემოსული 

დოკუმენტი 190/01. 21.01.2021) და თანდართული მასალა, გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო 

ზოლის განაშენიანების გეგმის შემუშავების თაობაზე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და 

ა(ა)იპ საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტს შორის 2020 წლის 19 მაისს 

გაფორმებული N-93 ხელშეკრულების ფარგლებში, საპროექტო მომსახურების მეორე ეტაპის 

კორექტირებული მასალა - განაშენიანების გეგმის (გგ) კონცეფციის დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შემუშავებულია კანონმდებლობის შესაბამისად კვალიფიციურ 

დონეზე. ამასთან რჩება გარკვეული რეკომენდაციები, რომლის გათვალისწინებაც საჭირო იქნება 

დოკუმენტის შემუშავების შემდგომ ეტაპზე. ესენია:  

 ერთგვაროვანი არეალების ნახაზები, მიზანშეწონილია დამუშავდეს ერთნაირ მასშტაბში.  

 გზამკვლევის შეთანხმებული ვერსია დამუშავდეს სამივე ეტაპის მასალებისთვის, თქვენი 

შემოთავაზების შესაბამისად.  
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