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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,
საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ვერიკო
კვირკველია,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,
კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ემზარ	 თევდორაძე,
საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის
თავმჯდომარე	 გიორგი	 გვარჯალაძე,	 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,	 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	 მერი	 ალექსანდრე	 სარიშვილი,
მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,	 მედიის
წარმომადგენლები.

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

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N21
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020	წლის
25	 დეკემბრის	 N21	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ
საქართველოს	მთავრობის	2020	წლის	31	დეკემბრის	N2685	განკარგულებით	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს	 საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების
ფონდიდან	 გამოეყო	 2685681	 ლარით,	 ხოლო	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან
განსახორციელებლი	 პროექტების	 თანადაფინანსებაზე	 უნდა	 მიიმართოს	 141406	 ლარი,
სულ	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 დაფინანსება	 განისაზღვრა	 2827087	 ლარი



აქედან:	 ღრმაღელე-ორმეთი-გზის	 რეაბილიტაციაზე	 1612148	 ლარი	 მ.შ.	 ადგილობრივი
ბიუჯეტით	84850	ლარი,	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში
შიდა	სასოფლო	გზების	რეაბილიტაცია	211028	ლარი	მ.შ	ადგილობრივი	ბიუჯეტით	11160
ლარი	 და	 ქალაქ	 ლანჩხუთში	 საფეხმავლო	 ბილიკების,	 გარე	 განათების	 და	 მიმდებარე
ტერიტორიაზე	მრავალბინიანი	შენობების	ფასადების	რეაბილიტაციაზე	862505	ლარი	მ.შ
ადგილობრივი	 ბიუჯეტით	 45396	 ლარი.	 პროექტების	 განხორციელებაზე
თანადაფინანსებით	 მიმართული	 141406	ლარის	 უზრუნველყოფა	 განხორციელდეს	 2021
წლის	 01	 იანვრისათვის	 ბიუჯეტში	 არსებული	 თავისუფალი	 ნაშთის	 ხარჯზე.	 ამასთან
ღრმაღელე-ორმეთის	 გზის	 რეაბილიტაციაზე	 ბიუჯეტის	 თავისუფალი	 ნაშთიდან	 უნდა
მიიმართოს	 2020	 წელში	 დაკავებული	 (5%)	 9999	 ლარი,	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების	 რეაბილიტაციაზე	 მიიმართოს
სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილი	თანხის	 ნაშთიდან	 10585	 ლარი,	 ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან	 დაკავებული	 (5%)	 54314,88	 ლარი,	 ქალაქ	 ლანჩხუთში	 საფეხმავლო
ბილიკების,	გარე	განათებისა	და	მრავალბინიანი	შენობების	ფასადების	რეაბილიტაციაზე
ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ნაშთიდან	მიიმართოს	(5%)	32023,59	ლარი.

საკრებულოს	 რიგგარეშე	 სხდომას	 შემოუერთდა	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის
თავმჯდომარე	ემზარ	თევდორაძე.

საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 20	 თებერვლის	 N325	 განკარგულებით
გამოყოფილი	 თანხიას	 ნაშთი	 1197324,42	 ლარი	 უნდა	 მიიმართოს	 სტყიქიის	 შედეგად
დაზიანებული	გზების	სარეაბილიტაციო	სამუშაოებზე	 912399,5	ლარი,	 აქედან	 ნიგოითის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	95002,49	ლარი,	სოფელ	ჩოჩხათისა	და	გულიანში	85826,98
ლარი,	ქ.ლანჩხუთის,	მაჩხვარეთის	და	აცანის	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	119460,12
ლარი,	 სუფსისა	 და	 ღრმაღელის	 ტერიტორიულ	 ერთეულში	 131887,90	 ლარი.	 სოფელ
მოედანში,	 წიაღობნისა	 და	 კოკათში	 137999,01	 ლარი,	 აკეთის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 77393,11	ლარი,	 ნიგვზიანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 264829,89	ლარი
და	 სახლემწიფო	 შესყიდვის	 შესახებ	 N210	 ხელშეკრულებით	 გათვალისწინებულ
მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 ნაპირსამაგრის	 მოწყობის
სამუშაოებზე	 მიიმართოს	 231852,43	 ლარი.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2018	 წლის	 31
დეკემბრის	 N2577	 განკარგულებით	 გამოყოფილ	 თანხებიდან	 (ცვლილებების
გათვალისწინებით)	 260647,67	 ლარი,	 მ.შ	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 46064	 ლარი	 უნდა
მიიმართოს	 გვიმბალაურის,	 ღრმაღელის,	 სუფსის	 და	 ჩოჩხათის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	წყლის	სისტემის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოებზე.	საქართველოს	მთავრობის
2020	წლის	09	იანვრის	N27	განკარგულებით	გამოყოფილი	თანხის	ნაშთი	222228,8	ლარი
მიიმართება	 სოფელ	 ჯიხანჯირის	 სკოლის	 და	 ახალსოფლის	 სკოლის	 ჭაბურღილების
მოწყობის	 სამუშაოებზე.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2019	 წლის	 18	 დეკემბრის	 N2630
განკარგულებით	 გამოყოფილი	 თანხის	 ნაშთიდან	 10417,38	 ლარი	 მათ.შორის
ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯზე	 6654,23	 ლარი	 მიიმართება	 ქ.ლანჩხუთში	 გორგასლის
ქუჩის	 მიმდებარედ	 მინი	 სტადიონის	 მოწყობის	 სამუშაოებზე.	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
თანხის	ნაშთიდან	39203	ლარი	მიიმართება	ქ.ლანჩხუთში	გვარჯალაძის	 ქუჩაზე	 სკვერის
მოწყობაზე	 23994	 ლარი	 და	 ლანჩხუთში	 მემორიალის	 მოწყობაზე	 15209	 ლარი.
საქართველოს	 2021	 წლის	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტის	 შესახებ	 „საქართველოს	 კანონის“
საფუძველზე	 გადამუშავებული	 ფისკალური	 პროგნოზების	 შესაბამისად	 2021	 წლის
ქონების	 გადასახადიდან	 მისაღები	 შემოსავლის	 საპროგნოზო	 მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტს	 განესაზღვრა	 1300.0	 ათასი	 ლარით,	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულზე
200.0	 ათასი	ლარით	 ნაკლები,	 დამტკიცებულ	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული	 ხარჯების
დაფინანსების	 უზრუნველყოფის	 მიზნით	 200.0	 ათასი	 ლარით	 გაიზარდოს	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	 თავისუფალი	 ნაშთის	 ხარჯებზე	 მიმართვა	 და	 განისაზღვროს	 1711.0	 ათასი
ლარით.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 სკოლამდელ	 საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო	 ცენტრს
ბაღებისათვის	 შესაძენი	 აქვთ	 ელექტრო	 ქურები.	 ასევე,	 უნდა	 მოეწყოს	 სამფაზიანი
ელექტრო	 ენერგიის	 სისტემა,	 რის	 გამოც	 ცენტრის	 დირექტორმა	 მომართა	 თხოვნით,
გადაიტანონ	 70	 000(სამოცდაათი	 ათასი)	ლარი	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლიდან
არაფინანსური	აქტივების	მუხლში.

მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ	განმარტა,	რომ
ზემოხსენებული	 თანხის	 მიმართვა	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სკოლამდელ
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო	 ცენტრში	 შესაძლებელია	 შიდამონაცვლეობით,	 უკვე
დამტკიცებული	 ბიუჯეტის	 ასიგნების	 ფარგლებში.	 მან	 იქვე	 დასძინა,	 რომ	 მომართვის
საფუძველზე,	 ასევე	 შიდამონაცვლეობის	 ხარჯზე,	 უკვე	 დამტკიცებული	 ბიუჯეტის



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ასიგნების	ფარგლებში	მოხდება:

1.	ა(ა)იპ	კეთილმოწყობისა	და	მომსახურების	ცენტრის	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლის
12000	ლარით	შემცირება	და	არაფინანსური	აქტივების	12000	ლარით	გაზრდა;

2.	ა(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანების	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლის
20150	ლარით	და	 შრომის	 ანაზღაურების	 მუხლის	 9000	ლარით	 შემცირება,	 ხოლო	 სხვა
ხარჯების	მუხლი	11150	ლარით	და	არასაფინანსო	აქტივების	18000	ლარით	გაზრდა.

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	22	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	22	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებული	იქნა	დადგენილება	N3	(09.02.2021)

ამით	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ვლადიმერ	ნანაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე	(მოვალეობის
შემსრულებელი)






