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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№5

ქ.	ლანჩხუთი

20.	05.	2021	წელი

ბიუროს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილე	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის
თავმჯდომარე	ვერიკო	კვირკველია,	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	 „ქართული	 ოცნება-კონსერვატორების“	 თავმჯდომარე	 გოგი
მორჩილაძე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-ახალი	 ძალა
თვითმმართველობის	 განვითარებისათვის“	 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	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 ია	 მოქია,
საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 რუსუდან
გვარჯალაძე.

სხდომას	 ესწრებოდნენ	 მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
მოადგილე	 ბიძინა	 იმნაიშვილი,	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის	 სამსახურის	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია.

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებული	 საკითხების	 განხილვის	 დაწყებამდე
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ბიურომ	 იმსჯელა	 საკრებულოს
მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღის	შესახებ.

საკრებულოს	მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღად	განისაზღვრა	2021	წლის



28	მაისი,	11:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 ბიუროს	 წევრებს	 გააცნო	 დღის
წესრიგის	პროექტი:

1.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტის	პირველი	 კვარტლის
ანგარიშის	მოსმენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზაციო	 ობიექტების
ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის	 გეგმის
დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	28
მარტის	 N18	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს
კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის	 განსაზღვრის,
განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის	 პროექტში
შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

3.	სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	წესრიგის	პროექტთან	დაკავშირებით	ბიუროს	წევრების	მიერ	შენიშვნები	არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	პირველი	საკითხი:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის
ბიუჯეტის	 პირველი	 კვარტლის	 ანგარიში	 სხდომას	 წარუდგინა	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში	 I	 კვარტალში	 მობილიზებული	 იქნა	 შემოსავლები
(კაპიტალურის	 ჩათვლით)	 2374292	 ლარი,	 წლიური	 გეგმის	 22,4	 %-ი,	 აქედან
გადასახდელების	სახით	1626954	ლარი	რაც	წლიური	გეგმის	18,4%-ია,	მათ	შორის
დღგ	 1688744	 ლარი	 წლიური	 გეგმის	 22,5%-ი	 (პირველ	 კვარტალში	 უცხოურ
საწარმოთა	ქონების	გადასახადი	შემცირებული	იქნა	136999	ლარით	რის	შედეგად
61791	 ლარით	 შემცირდა	 გადასახადებიდან	 შემოსავალი	 დღგ.	 ხარჯზე)	 სხვა
შემოსავლების	 სახით	 მიღებულია	 508495	 ლარი	 წლიური	 გეგმის	 28,7%-ი,	 მათ
შორის	 მოსაკრებელი	 ბუნებრივი	 რესურსებით	 სარგებლობისათვის	 8938	 ლარი
(6,0%)	 შემოსავალი	 მიწის	 იჯარიდან	 და	 მართვაში	 (უზურფრუქტი,	 ქირავნობა)
გადაცემიდან	 169904	 ლარი	 (169%-ი)	 საქონლისა	 და	 მომსახურების
რეაბილიტაციიდან	 მიღებულია	 5925	 ლარი	 (8,1%-ი),	 ჯარიმები	 სანქციები	 და
საურავების	სახით	შემოსულია	456514	ლარი	წლიური	გეგმის	 30,4%-ი.	 შერეული
და	სხვა	 არაკლასიფიცირებული	 შემოსავლები	 მიღებულია	 20214	ლარი	 წლიური
გეგმის	 50,5%-ი.	 არაფინანსური	 აქტივების	 კლებიდან	 (გაყიდვა)	 შემოსულია
238843	ლარი.	აქედან	ძირითადი	აქტივების	გაყიდვით	3613	ლარი,	არასასოფლო
მიწის	 გაყიდვიდან	 235230	 ლარი.	 საანალიზო	 პერიოდში	 მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში	 გრანტების	 სახით	 ჩამორიცხულია	 596684	ლარი	 წლიური	 პროგნოზის



20,5%-ი,	 სულ	 ბიუჯეტში	 I	 კვარტალში	 შემოსულობების	 სახით	 მიღებულია
2970977	ლარი,	წლიური	პროგნოზის	22,0%-ი;	მათ	შორის	შემოსავლები	 2374292
ლარი	 (22,4%-ი),	 მიზნობრივი	 ტრანსფერი	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების
განსახორციელებლად	 121865	 ლარი	 (55,4%-ი),	 საქართველოს	 რეგიონებში
განსახორციელებელი	პროექტების	ფონდიდან	ჩამოირიცხა	444512	ლარი	(16,6%-
ი)	სპეც	ტრანსფერი	 (სტიქია)	 30308	ლარი.	 საანალიზო	 პერიოდში	 გაწეული	 იქნა
(ნაშთის	 გამოყენებით)	 3829876	 ლარის	 საკასო	 ხარჯი	 მათ	 შორის	 შრომის
ანაზღაურებაზე	 მიმართულია	 1224908	 ლარი	 (შ.პ.ს.	 გარდა)	 გაწეული	 საკასო
ხარჯის	32%-ი,	შტატგარეშე	მუშაკების	შრომის	ანაზღაურებაზე	მიიმართა	512497
ლარი	საკასო	ხარჯის	13,4%-ი,	მივლინების	ხარჯი	2125	ლარი,	გაწეულია	ოფისის
ხარჯი	 124920	 ლარი	 გაწეული	 საკასო	 ხარჯების	 3,3%-ი,	 წარმომადგენლობითი
ხარჯი	1600	ლარი	შეადგინა,	სამედიცინო	ხარჯები	5893	ლარი,	კვების	 ხარჯებზე
მიმართულია	 33763	 ლარი,	 რბილი	 ინვენტარის	 შეძენაზე	 13930	 ლარი,
ტრანსპორტის	 ექსპლუატაციისა	 და	 შენახვის	 ხარჯმა	 192870	 ლარი	 შეადგინა
გაწეული	 საკასო	 ხარჯების	 5,0%-ი,	 სხვა	 საქონელი	 და	 მომსახურების
(გადაამოწმეთ:	 document.municipal.gov.ge	 გამოყენებულია	 კვალიფიციური
ელექტრონული	 ხელმოწერა)	 ელექტრონული	 შტამპი	 მუხლით	 გაიხარჯა	 156298
ლარი	საკსო	ხარჯების	4,0	%-ი,	სუფსიდირებით	დაფინანსება	 (ძირითადში	 შ.პ.ს.)
90059	 ლარია	 (2,3	 %-ი)	 სოციალურ	 ღონისძიებებზე	 მიმართულია	 99065	 ლარი
გაწეული	 საკასო	 ხარჯების	 2,6%-ი,	 სხვა	 ხარჯების	 მუხლით	 გაიხარჯა	 28142
ლარი,	არაფინანსური	აქტივების	მუხლით	(კაპიტალური	ხარჯები)	1343805	ლარი
გაწეული	საკასო	ხარჯების	35,1%-ი.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 პირველი	 კვარტლის
ანგარიში	ცნობად	იქნას	მიღებული.

სხდომას	 შემოუერთდა	 საკრებულოს	 „ქართული	 ოცნება-კონსერვატორების“
თავმჯდომარე	გოგი	მორჩილაძე.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
საპრივატიზაციო	ობიექტების	ნუსხისა	და	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ქონების
პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2019	 წლის	 28	 მარტის	N18	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი
სხდომას	გააცნო	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსმა
გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიამ
განახორციელა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 უძრავი	 ქონების	 პრივატიზაციის
გეგმაში	არსებული	 უძრავი	 ქონების	 -	 (ს/კ	 27.06.51.334);	 (ს/კ	 27.03.43.075);	 (ს/კ
27.01.43.002);	 (ს/კ	 27.06.52.630);	 (ს/კ	 27.06.51.082);	 (ს/კ	 27.15.52.559);	 (ს/კ
27.02.41.164);	 (ს/კ	 27.02.41.224);	 (ს/კ	 27.02.42.152);	 (ს/კ	 27.02.42.104);	 (ს/კ
27.02.42.107);	(ს/კ	27.02.42.105)	პრივატიზება,	რაც	ქმნის	იმის	 საფუძველს,	რომ
აღნიშნული	ქონება	ამოღებულ	იქნეს	საპრივატიზაციო	ობიექტების	 ნუსხიდან	და
პრივატიზაციის	გეგმიდან.	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის
მოსაზრებაა,	რომ	მუნიციპალიტეტის	მიზნებიდან	 გამომდინარე,	 საპრივატიზაციო
ობიექტების	 ნუსხიდან	 და	 პრივატიზაციის	 გეგმიდან	 ასევე	 ამოღებულ	 იქნეს
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	 არსებული	 შემდეგი	 უძრავი	 ქონება
(ს/კ	 27.06.51.005.01.531);	 (ს/კ	 27.15.52.037);	 (ს/კ	 27.09.50.282);	 (ს/კ
27.06.52.610);	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.205);	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.208);	 (ს/კ
27.06.51.005.01.210);	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.211);	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.213);	 (ს/კ
27.06.51.005.01.214);	(ს/კ	27.06.51.005.01.215).	მან	იქვე	დასძინა,	რომ	პროექტის
მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარემ
ბესიკ	 კუპრაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ეკონომიკის	 და	 მდგრადი	 განვითარების



სამინისტროს	 ბალანსზე	 არსებული	 ამორტიზირებული	 შენობა-ნაგებობები,
რომლებიც	 ამახინჯებენ	 გარემოს	 და	 ხშირ	 შემთხვევაში	 წარმოადგენენ
ანტისანიტარიის	ბუდეს,	უნდა	გადმოეცეს	მუნიციპალიტეტს.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 ალექსანდრე
მახათაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 კარგი	 იქნება	 ჩატარდეს	 სახელმწიფოს	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების	 ინვენტარიზაცია,	 რათა	 მუნიციპალიტეტს	 ქონდეს	 რეალური
სურათი	იმისა,	თუ	რა	არაფინანსური	აქტივები	გააჩნია	მის	ტერიტორიაზე	.

ბიუროს	 წევრებმა	 მოიწონეს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარის	 ბესიკ	 კუპრაძის	 და	 საკრებულოს	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	 კომისიის	თავმჯდომარის	 ალექსანდრე	 მახათაძის	 წინადადება	 და
შეჯერდნენ,	რომ	საჭიროა	ეკონომიკის	და	მდგრადი	განვითარების	სამინისტროში
და	 ქონების	 მართვის	 სააგენტოში	 გაიგზავნოს	 მოთხოვნა	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 არსებული	 ამორტიზირებული	 შენობა-ნაგებობების	 გადმოცემის
თაობაზე.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1)	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ქონების	საპრივატიზაციო	ობიექტების	ნუსხისა
და	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	28	მარტის	N18
განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად
განისაზღვროს	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისია.

2)	დადგენილების	პროექტი	განსახილველად	გადაეგზავნოთ	ეკონომიკის,	ქონების
მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	 კომისიას,	 სოციალურ	 საკითხთა
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიას,	 იურიდიულ
საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიას,	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიას,	 სივრცით-
ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიას	და	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციებს	 –	 „ქართული	 ოცნება	 –
დემოკრატიული	 საქართველო“,	 „ქართული	 ოცნება	 -	 კონსერვატორები“,
„ქართული	ოცნება	-	მრეწველები“,	„ქართული	ოცნება	-	მწვანეები“,	,,ლანჩხუთის
განვითარებისთვის“.

3)	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	წლის	28	მაისის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4)	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსი	გიორგი	ნაჭყებია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხვადასხვა	საკითხები:

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოადგილემ	 ბიძინა	 იმნაიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მოსახლეობა	 ითხოვს	 დახმარებას	 19	 მაისის	 სტიქიის	 შედეგად	 მიყენებული
ზარალის	აღმოსაფხვრელად.

ბიუროს	 წევრებმა	 ერთხმად	 აღნიშნეს,	 რომ	 შესასწავლია	 19	 მაისის	 სტიქიის
შედეგად	დაზარალებული	ოჯახების	 მდგომარეობა,	 რის	 შემდეგაც	 მათ	 ზარალის
ოდენობის	მიხედვით	უნდა	გაეწიოთ	დახმარება.

ამით	ბიუროს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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