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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
ოქმი	N	9

ქ.	ლანჩხუთი
29.	06.	2021	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძე,	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	თავმჯდომარის	 მოადგილე
ვლადიმერ	 ნანაძე,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე	გიორგი	ჩახვაძე,	საკრებულოს	სოციალურ
საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარე
ემზარ	 თევდორაძე,	 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	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-ახალი	 ძალა
თვითმმართველობის	 განვითარებისათვის“	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 საკრებულოს
ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“	 თავმჯდომარე	 ლელა	 ჩახვაძე,	 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	 ნუნუ	 სულაკაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე
რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 ია	 მოქია,
საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 სპეციალისტი	 ცირა
ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 ალექსანდრე	 სარიშვილი,
მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსი	 ია	 ჩხაიძე,	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსი
გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 უფროსი	 შოთა	 ჩაგუნავა,	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,	 მერიის	 სივრცითი
მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	უფროსი	ლევან	ჩხაიძე,	მედია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	ბიუროს	მიერ	დღის	წესრიგის
განსაზღვრის	 შემდეგ	 დაემატა	 ორი	 საკითხი	 და	 მოუწოდა	 საკრებულოს	 წევრებს
აღნიშნული	საკითხები	დამატებოდა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,	 შპს
„მედალფასთვის“	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით
გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/



2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 „2020-2022	 წლების	 საპილოტე	 რეგიონების
ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის“	 ფარგლებში	 განსახორციელებელი
პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ლევან	ჩხაიძე/

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

საკრებულოს	 წევრმა	 იოსებ	 ჩხაიძემ	 დღის	 წესრიგის	 პროექტის	 მეხუთე	 საკითხთან
დაკავშირებით	 აღნიშნა,	 რომ	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 სხდომაზე
საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 31	 მაისის	 N885	 განკარგულებით	 შესულ
ცვლილებასთან	 მიმართებაში	 კომისიის	 წევრების	 მიერ	 გამოთქმული	 იქნა	 უარყოფითი
შეფასება.	 აქედან	 გამომდინარე,	 დეპუტატმა	 საკრებულოს	 თავმჯდომარეს	 მიმართა
წინადადებით,	 რომ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N21
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტში	 გაწერილი	 აღნიშნული	 და	 დანარჩენი
ცვლილებები	განიხილონ	ცალ-ცალკე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	 ტაბიძემ	 საკრებულოს	 წევრის	 წინადადება	 დააყენა
კენჭისყრაზე.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	2	წევრი,	წინააღმდეგი	საკრებულოს	25	წევრი.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N43	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	მისაღებად	ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	შესახებ“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ია	ჩხაიძე/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 ა(ა)იპ
„სარეაბილიტაციო	ცენტრი	იავნანა“-სთვის	პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის
უფლებით,	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 თამთა
ბერიძისთვის	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უსასყიდლოდ
გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 შესყიდვების
სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N39	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 დამტკიცების
შესახებ.

/მომხსენებელი	შოთა	ჩაგუნავა/

5.	 „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/

6.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,	 შპს
„მედალფასთვის“	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით
გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

7.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 „2020-2022	 წლების	 საპილოტე	 რეგიონების
ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის“	 ფარგლებში	 განსახორციელებელი
პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ლევან	ჩხაიძე/

8	.	სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	 წესრიგის	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
განათლების,	კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	დებულების
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25
დეკემბრის	 N43	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა
და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 უფროსიმა	 ია	 ჩხაიძემ.	 მისი	 განმარტებით,
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N43	 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge	 ვებგვერდი,	 27/12/2017;	 სარეგისტრაციო	 კოდი
010260020.35.112.016325)	 შევიდეს	 ცვლილება	 და	 დადგენილების	 პირველი	 მუხლით
დამტკიცებული	დებულების	მე-3	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„მუხლი	3.	სამსახურის	ფუნქციები	სამსახურის	ფუნქციებია:

ა)	 განათლების,კულტურის,	 სპორტის,	 ძეგლთა	 დაცვისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა
მუნიციპალური	პროგრამების	შემუშავება	და	განხორციელება;

ბ)	 სკოლამდელი	 სააღმზრდელო	 დაწესებულებების,მუნიციპალური	 მუზეუმების,
თეატრების,ბიბლიოთეკების	 და	 კულტურის	 სხვა	 დაწესებულებების,	 მუნიციპალური
სპორტული	და	ახალგაზრდული	დაწესებულებების	კოორდინაცია;

გ)	 ძეგლთა	 დაცვის	 განვითარების	 მუნიციპალური	 პროგრამების	 განხორციელების
კოორდინაცია;

დ)	წინადადებების	შემუშავება	მის	სფეროს	მიკუთვნებული	დაესებულებების	შექმნისა	და
რეორგანიზაციის	საკითხებზე;

ე)	 დელეგირებული	 უფლებამოსილებების	 ფარგლებში,	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა
ტრანსპორტით	უზრუნველყოფის	პროგრამის	განხორციელება;

ვ)	 მოქმედი	 კანონმდებლობითა	 და	 მუნიციპალიტეტის	 სამართლებრივი	 აქტებით
განსაზღვრული	სხვა	ფუნქციების	განხორციელება.

საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 განკარგულების	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 შენიშვნები	 და



წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N31	(29.06.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	უძრავი	ქონების	ა(ა)იპ	„სარეაბილიტაციო	ცენტრი	იავნანა“-სთვის	პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 მიმდინარე	 განცხადებით	 მომართა	 ა(ა)იპ	 ,,სარეაბილიტაციო
ცენტრი	 იავნანა“-ს	 (ს/კ	 433642356)	 დირექტორმა	 ციცო	 ჩხარტიშვილმა,	 რომელმაც
ითხოვა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში,	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 (ქ.
ლანჩხუთში,	 მარჯანიშვილის	 ქ.	 N11-ში	 მდებარე	 747	 კვ.მ.	 არასასოფლო	 სამეურნეო
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	და	მასზედ	განლაგებული	108,	68	კვ.მ	შენობანაგებობა	(ს/კ
27.06.56.086)	 )	 უსასყიდლოდ	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 აღნიშნული	 ქონება
საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“	122-ე
მუხლის	მე-4	და	მე-5	ნაწილის	შესაბამისად,	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თანხმობით,
პირდაპირი	განკარგვის	წესით,	უსასყიდლოდ,	არაუმეტეს	ორი	წლის	ვადით	სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემული	 აქვს	 ა(ა)იპ	 ,,სარეაბილიტაციო	 ცენტრი	 იავნანა“-ს,	 რომელიც
ემსახურება	6-18	წლამდე	ასაკის	24	ბენეფიციარს,	ქუჩის	რისკის	მქონე	ბავშვს	და	ხელს
უწყობს,	მათ	სრულყოფილ	პიროვნებებად	ჩამოყალიბებას,	ასევე,	ახორციელებს	მისთვის
წესდებით	გათვალისწინებულ	უფლებამოსილებას.	უზუფრუქტის	ხელშეკრულებას	მ/წლის
31	 მაისს	 ეწურება	 ვადა	 და	 იურიდიული	 პირი	 ითხოვს	 სარგებლობის	 უფლების	 ვადის
გაგრძელებას.	ა(ა)იპ-ის	საქმიანობის	მიზნებიდან	გამომდინარე,	მერიის	ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა	 ა(ა)იპ	 სარეაბილიტაციო	 ცენტრ	 ,,იავნანა“-ს
საქართველოს	მთავრობის	2014	წლის	8	დეკემბრის	N669	დადგენილების	22	 -ე	მუხლის
მე-4	 პუნქტის	 თანახმად	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,
უსასყიდლოდ,	 უზუფრუქტის	 ფორმით	 2	 (ორი)	 წლის	 ვადით	 გადაეცეს	 ქ.	 ლანჩხუთში,
მარჯანიშვილის	 ქ.N11	 -	 ში	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონება	 (ს/კ
27.06.56.086-მიწა	747,00	კვ.მ:	შენობა-ნაგებობა	108,68,კვ.მ.).

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N32	(29.06.2021)

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 თამთა	 ბერიძისთვის	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,
სარგებლობის	 უფლებით,	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	სხდომას
გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი
ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს,	 მ/წლის	 24	 მაისს
განცხადებით	 მომართა	 მოქალაქე	 თამთა	 ბერიძემ,	 რომელსაც	 სურვილი	 აქვს
სარგებლობაში	 აიღოს	 ქ.	 ლანჩხუთში,	 მდინარაძის	 ქუჩა	 N2	 -	 ში,	 მუნიციპალურ
საკუთრებაში	არსებული	შენობა	ნაგებობის	(ს/კ	27.06.56.072.01.502)	პირველ	სართულზე
მდებარე	(N4	37,28კვ.მ.;	N5	12,96კვ.მ;	N8	13,13	კვ.მ.-სულ	63,37	კვ.მ)	ფართი	შემდგომში
კლინიკურ-დიაგნოსტიკური	 ლაბორატორიის	 მოსაწყობად.	 აღნიშნული	 ფართი	 ავარიულ
მდგომარეობაშია	 და	 საჭიროებს	 კაპიტალური	 სარემონტო	 სამუშაოების	 ჩატარებას.
მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 მოქალაქე	 თამთა
ბერიძეს	 გადაეცეს	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უზუფრუქტის	 ფორმით,	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით	 2	 (ორი)	 წლის	 ვადით	 ქ.	 ლანჩხუთში,	 მდინარაძის	 ქუჩა	 N2	 -	 ში,
მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 შენობა	 ნაგებობის	 (ს/კ	 27.06.56.072.01.502)
პირველ	 სართულზე	 მდებარე	 63,37	 კვ.მ	 ფართი	 კლინიკურ-დიაგნოსტიკური
ლაბორატორიის	 მოსაწყობად,	 რომლის	 სამუშაოების	 დაწყების	 შემდეგ	 უსასყიდლო
სარგებლობის	 უფლების	 ვადის	 გასვლის	 შემდეგ	 მოქალაქე	 თამთა	 ბერიძის	 მიერ
შესაძლებელი	იქნება	დაისვას	საკითხი	ფართის	სასყიდლიანი	იჯარით	გაცემის	შესახებ.



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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	25	წევრი,	კენჭისყრაში	მონაწილეობა	არ	მიიღო	საკრებულოს
2	წევრმა	(ელისო	ჭიჭინაძე,	სპარტაკ	კვაჭაძე).

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N33	(29.06.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ადმინისტრაციული	 და	 შესყიდვების	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N39
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	მერიის	იურიდიული	სამსახურის
უფროსმა	შოთა	ჩაგუნავამ.	მან	 განმარტა,	რომ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017
წლის	 25	 დეკემბრის	 N39	 დადგენილებაში	 (www.matsne.gov.ge	 ვებგვერდი,	 27/12/2017;
სარეგისტრაციო	 კოდი	 010260020.35.112.016321)	 უნდა	 შევიდეს	 ცვლილება	 და
დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დებულების:	 ა)	 მე-4	 მუხლი
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

მუხლი	4.

საზოგადოებასთან	 და	 პრესასთან	 ურთიერთობის	 განყოფილება	 საზოგადოებასთან	 და
პრესასთან	ურთიერთობის	განყოფილება	დადგენილი	წესით	უზრუნველყოფს:

ა)	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ვებგვერდის	ადმინისტრირებას,	რაც	გულისხმობს:

ა.ა)	ვებგვერდის	დიზაინის	მომზადებას	და	მასში	ცვლილებების	შეტანას;

ა.ბ)	ვებგვერდის	ფუნქციონირების	ტექნიკურ	გამართულობას;

ა.გ)	 ინფორმაციის	 განთავსებას;	 ა.დ)	 ვებგვერდზე	 შემოსული	 წინადადებების	 და
წერილების	 სისტემატიზაციას	 და	 მერისთვის	 და	 საკრებულოს	 თავმჯდომარისთვის
გადაცემას;

ა.ე)	ვებგვერდის	პროგრამულ	ფუნქციონირებას,	 მათ	 შორის.	 ვებგვერდზე	 განთავსებული
ინფორმაციის	 დაცვას	 არასანქცირებული	 ჩარევისაგან,	 ინფორმაციის	 შეცვლის,
გაყალბების,	დამახინჯების,	წაშლის	და	დაბლოკვისაგან.

2.	 ბ)	 მერისა	 და	 მერიის	 თანამდებობის	 პირების	 პრესკონფერენციების	 ჩატარების
ორგანიზებას,	 მათ	 ურთიერთობას	 მასობრივ	 საინფორმაციო	 საშუალებებთან,	 მერიის
საქმიანობის	შესახებ	ყოველთვიური	პრესდაიჯესტის	მომზადებასა	და	გამოქვეყნებას;

გ)	 მუნიციპალიტეტის	 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო	 სისტემის	 ფუნქციონირებას,	 „მათ
შორის,	 სოციალური	 ქსელის,	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 fecebook	 გვერდის
მართვას,	ინფორმაციის	განთავსებას	და	დასმულ	კითხვებზე	პასუხის	გაცემას;

დ)	მერიის	სამსახურებისათვის	საჭირო	ინფორმაციის	მოძიებასა	და	სელექციას;

ე)	 საქართველოს	 კანონმდებლობით	დადგენილი	 წესით	 საზოგადოებისთვის	 ვებგვერდის
მეშვეობით	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საქმიანობისა	 და	 პერსონალის	 შესახებ
ინფორმაციის	მიწოდებას;

ვ)	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მიმდინარე	 საქმიანობის	 შესახებ	 მასობრივი
ინფორმაციის	 საშუალებების	 წარმომადგენლებთან	 პრესკონფერენციების,	 ბრიფინგების,
შეხვედრებისა	და	ინტერვიუების	ორგანიზებას	და	მოწყობას;

ზ)	 პრესრელიზების,	 სტატიების	 მომზადებას	 და	 მასობრივი	 ინფორმაციის	 საშუალებებში
განთავსებას,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ვებპორტალის	თემატურ	გაძღოლას,
აგრეთვე	აუდიო-,	ვიდეო-	და	ფოტომომსახურების	უზრუნველყოფას;
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თ)	 საინფორმაციო	 ბიულეტენებისა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მუშაობის	 სხვა
ბეჭდვითი	პროდუქციის	გამოსაცემად	მომზადებას;

ი)	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საქმიანობასთან	 დაკავშირებული	 განცხადებებისა	 და
საინფორმაციო	 ხასიათის	 სხვა	 მასალების	 მომზადებასა	 და	 მასობრივი	 ინფორმაციის
საშუალებებით	 გავრცელებას.	 ასევე,,	 საინფორმაციო	 სააგენტოებისათვის	 ფოტო
მასალისა	და	ინფორმაციის	მომზადებას	და	გაგზავნას;

კ)	 მოქმედი	 კანონმდებლობით,	 მერიის	 დებულებით	 და	 მუნიციპალიტეტის	 სხვა
სამართლებრივი	აქტებით	განსაზღვრული	ფუნქციების	განხორციელებას“.

ბ)	მე-5	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

მუხლი	5.

მოქალაქეთა	 მიღებისა	 და	 საქმისწარმოების	 განყოფილება	 მოქალაქეთა	 მიღებისა	 და
საქმისწარმოების	განყოფილება	დადგენილი	წესით	უზრუნველყოფს:

ა)	მუნიციპალიტეტში	შემოსული	და	ადგილზე	შექმნილი	დოკუმენტების	აღრიცხვას;

ბ)	მუნიციპალიტეტში	შემოსული	კორესპონდენციის	რეგისტრაციასა	და	ინდექსაციას;

გ)	მოქალაქეთა	მისაღების	მეშვეობით	,,ერთი	ფანჯრის"	პრინციპის	დაცვით	მოქალაქეთა
საინფორმაციო	მომსახურეობას;

დ)	საჭიროების	შემთხვევაში	დოკუმენტების	გადაცემას	შემსრულებლისათვის;

3	 ე)	 დოკუმენტების	 შესრულების	 კონტროლს	 და	 შესრულების	 მიმდინარეობის	 შესახებ
ინფორმაციის	მომზადებას;

ვ)	დოკუმენტების	გაგზავნას;

ზ)	საქმეთა	მომზადებას	არქივისათვის	ჩასაბარებლად;

თ)	საქმეთა	ნომენკლატურის	შედგენას;

ი)	ადმინისტრაციული	წარმოების	წესებისა	და	პროცედურების	დაცვას;

კ)	 თვითმმართველობის	 მოსამსახურეთათვის	 საქმისწარმოების	 წესის	 გაცნობას	 და
კონტროლს	მათ	დაცვაზე;

ლ)	 მოქმედი	 კანონმდებლობით,	 მერიის	 დებულებით	 და	 მუნიციპალიტეტის	 სხვა
სამართლებრივი	აქტებით	განსაზღვრული	ფუნქციების	განხორციელებას.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N16	(29.06.2021)

დღის	წესრიგის	მეხუთე	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	 განკარგულებაში
საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 6	 მაისის	 N739	 და	 31	 მაისის	 N885
განკარგულებების	 საფუძველზე	 შესული	 ცვლილების	 შედეგად	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს	დამატებით	გამოეყო	კერძოდ:	ნიგვზიანის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში
შიდა	 სასოფლო	 გზების	 რეაბილიტაციაზე	 483150	 ლარი,	 თანადაფინანსებით	 უნდა
მიიმართოს	 25429	 ლარი,	 სულ	 პროექტის	 ღირებულებაა	 508579	 ლარი;	 ლანჩხუთის



მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების
მოწესრიგებაზე	 (დანართი	 თან	 ახლავს)	 2100000	 ლარი,	 თანადაფინანსებით	 უნდა
მიიმართოს	 110527	 ლარი,	 პროექტის	 ღირებულებაა	 2210527	 ლარი.	 ამასთან
შემცირებული	 იქნა	 მრავალბინიანი	 საცხოვრებელი	 სახლების	 სახურავების
რეაბილიტაცია	45416	ლარით,	მ.შ	სახელმწიფო	ბიუჯეტით	43144	ლარი	და	ადგილობრივი
ბიუჯეტით	2272	ლარი.

საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა	 ტრანსპორტის	 უზრუნველყოფა	 გაიზარდოს	 20898
ლარით,	შემოსავლის	ნაწილში	საქართველოს	მთავრობის	2021	წლის	4	თებერვლის	N147
განკარგულების	საფუძველზე.

შემოსული	 წინადადებების	 განხილვის	 შედეგად	 მიზანშეწოლილად	 ჩაითვალა,	 რომ
ჩატარდეს	 ინფრასტრუქტურული	 სამუშაოები,	 კერძოდ;	 ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მემორიალის	 რეაბილიტაცია	 8000	 ლარი,	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 წყალმომარაგების	 ქსელის	 რეაბილიტაცია	 20000	 ლარი,	 ჯურუყვეთის
ადმინისტარაციულ	 ერთეულში	 ხიდის	 რეაბილიტაცია	 10000	 ლარი,	 ლესის
ადმინისტარციულ	 ერთეულში	 წყალმომარაგების	 ქსელის	 რეაბილიტაცია	 24000	 ლარი,
ადმინისტარციული	 ღობის	 მოწყობა	 10400	 ლარი,	 გვიმბალაურის	 ადმინისტარციულ
ერთეულში	სკვერის	 რეაბილიტაცია	 5000	ლარი,	 შუხუთის	 ადმინისტარციულ	 ერთეულში
წყალმომარაგების	ქსელის	რეაბილიტაცია	12000	ლარი,	 სკვერის	 მოწყობა	 10000	ლარი,
ნიგოითის	ადმინისტარციულ	ერთეულში	მემორიალის	რეაბილიტაცია	31000	ლარი,	აცანის
ადმინისტარციულერთეულში	 ადმინისტრაციული	 ეზოს	 ღობის	 მოწყობა	 50000	 ლარი,
მამათის	ადმინისტარციულ	 ერთეულში	 წყალმომარაგების	 ქსელის	 რეაბილიტაცია	 15000
ლარი,	 ქ.ლანჩხუთში	 გვარჯალაძის	 ქუჩაზე	 მრავალბინიანი	 სახლების	 ეზოში	 მინი
სტადიონის	 რეაბილიტაცია	 20000	 ლარი.	 ებრალიძის	 ქუჩაზე	 მრავალბინიანი	 სახლის
სადარბაზოს	 რეაბილიტაცია	 5000	 ლარი.	 ჟორდანის	 ქუჩაზე	 სოციალური	 სამსახურის
მიმდებარედ	 გზის	 რეაბილიტაცია	 და	 თამარ	 მეფის	 ქუჩის	 ორმოვანი	 შეკეთება	 171000
ლარი.	 ქ.ლანჩხუთში	 ჩხაიძის	 ქუჩაზე	 მინი	 სტადიონის	 რეაბილიტაცია	 28000	 ლარი.
მხარეთმცოდნებობის	 მუზეუმის	 მიმდებარედ	 სკვერის	 რეაბილიტაცია	 10000	 ლარი.
მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციული	შენობის	სახურავის	ერაბილიტაცია	95000	ლარი.

მუნიციპალიტეტისათვის	 სტიქიის	 შედეგად	 მიყენებული	 ზიანის	 სალიკვიდაციოდ
გამოყოფილი	 თანხის	 ეკონომია	 22000	 ლარი	 მიიმართოს	 სოფელ	 აცანაში	 სტიქიის
შედეგად	დაზიანებული	მ.	ჩხაიძის	სახლის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოებზე.

ა(ა)იპ	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომსახურების	 ცენტრის	 დაფინანსება	 გაიზარდოს	 125000
ლარით	 მ.შ.	 ორგ.კოდი	 03	 01	 ოფისის	 ხარჯი	 18000	 ლარით,	 შტატგარეშე	 მომუშავეთა
ანაზღაურება	 გაიზარდოს	 5000	 ლარით,	 ტრანსპორტის	 ხარჯი	 70000	 ლარით,	 სხვა
საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	7000	ლარით,	ორგ.კოდი	02	02	02	წყლის	 სისტემის
ექსპლოატაციის	სხვა	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	გაიზარდოს	25000	ლარით.

ა(ა)იპ	ჯანდაცვის	ცენტრის	სხვა	საქონელი	 და	 მომსახურების	 22000	ლარის	 შემცირების
ხარჯზე	გაიზარდოს	შრომის	ანაზღაურების	ფონდი	22000	ლარით.

ტურიზმის	განვითარების	ხელშეწყობის	არაფინანსური	 აქტივების	 12	ლარის	 შემცირების
ხარჯზე	გაიზარდოს	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	12	ლარით.

მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლი	 გაიზარდოს	 5000	 ლარით,
ტრანსპორტის	მუხლი	გაზიარდოს	10000	ლარით.

საცხოვრებელი	 და	 არასაცხოვრებელი	 შენობების	 რეაბილიტაცია	 გაიზარდოს	 5000
ლარით.

აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	სარეაბილიტაციო	კურსის	დაფინანსების	პროგრამა
შემცირდეს	 12000	ლარით	და	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 ერთჯერადი	 სოციალური
დახმარების	პროგრამა	12000	ლარით.



საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიის	თავმჯდომარემ	 ალექსანდრე	 მახათაძემ
მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსს	 მიმართა	 წინადადებით,	 რომ	 შშმ
პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამას	ესაჭიროება	2000	ლარის	დამატება	შიდა	მონაცვლეობის	ხარჯზე.

აღნიშნულ	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის
უფროსმა	თამარ	ფირცხალაიშვილმა	დეტალურად	განმარტა,	რომ	აუტისტური	სპექტრის
მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამის	 ეკონომიის	 ხარჯზე
2000	 ლარი	 უნდა	 მიიმართოს	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა
სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამაში.	 აღნიშნული	 პროგრამით
გათვალისწინებულია	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	რეგისტრირებული	0-
დან	18	წლამდე	შშმ	პირის	სტატუსის	მქონე	ბენეფიციარებისთვის,	რომლებიც	საჭიროებენ
სარეაბილიტაციო	 კურსის	 გავლას	 ურეკში,	 კურსის	 სრულად	და	 ასევე,	 მათი	 თანმხლები
პირების	ხარჯების	დაფინანსება	(დახმარების	თანხა	დღიური	35	(ოცდათხუთმეტი)	ლარის
ოდენობით	ბენეფიციარზე	და	35	 (ოცდათხუთმეტი)	ლარის	ოდენობით	თანმხლებ	პირზე).
ქვეყანაში	 არსებული	 ინფლაციის	 გამო	და	 საკვებ	 პროდუქტებზე	ფასების	 გაზრდის	 გამო
მომსახურეობის	 მომწოდებელი	 ორგანიზაციების	 მიერ	 გაიზარდა	 მომსახურეობის
ღირებულება	და	 ბენეფიციარის	და	თანმხლები	 პირის	 მომსახურეობის	თანხა	 35	ლარის
ნაცვლად	 დღეის	 მდგომარეობით	 შეადგენს	 40(ორმოცი)	 ლარს.	 ვინაიდან	 პროგრამა
გათვლილია	 20	 ბენეფიციარზე,	 საჭიროა	 შიდა	 მონაცვლეობის	 ხარჯზე	 პროგრამის
ბიუჯეტის	 2000(ორიათასი)	 ლარით	 გაზრდა.	 კერძოდ,	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე
ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამის	 ეკონომიის	 ხარჯზე	 2000
ლარი	 უნდა	 მიიმართოს	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო
კურსის	დაფინანსების	პროგრამაში.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ა(ა)იპ	 კულტურის
ცენტრის	 არაფინანსური	 აქტივების	 შემცირების	 5000	 ლარით	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 სხვა
საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	5000	ლარით.

ა(ა)იპ	 სკოლამდელი	 საგანმანათლებლო	 სააღმზრდელო	 ცენტრის	 საქონელი	 და
მომსახურების	 ხარჯის	 55000	 ლარის	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 არაფინანსური
აქტივების	ხარჯი	55000	ლარით.

ა(ა)იპ	 სპორტული	 ცენტრის	 შტატგარეშე	 მომუშავეთა	 ანაზღაურების	 7500	 ლარის
შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 ა(ა)იპ	 საფეხბურთო	 სკოლის	 შტატგარეშე	 მომუშავეთა
ანაზღაურება	7500	ლარით.

ბიუჯეტში	 ხარჯების	 ზრდის	 შესაბამისად	 დაფინანსების	 უზრუნველყოფის	 მიზნით
გაიზარდოს	არაფინანსირი	აქტივების	კლების	ხარჯზე	შემოსავალი	165000	ათასი	ლარით,
ჯარიმები	 და	 საურავების	 გეგმის	 ზრდის	 ხარჯზე	 488084	 ლარი,	 და	 ასევე	 ბიუჯეტის
თავისუფალი	ნაშთიდან	150000	ლარი.

მუნციპალიტეტის	მერმა	ალექსანდრე	სარიშვილმა	 აღნიშნა,	რომ	ქალთა	 საფეხბურთო
კლუბს	არ	აქვს	ოფისი.	ყოფილი	რედაქციის	შენობაში	მათთვის	გამოიყო	ოთახი,	რომელიც
საჭიროებს	 მცირე	 რეაბილიტაციას.	 აქედან	 გამომდინარე,	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა
მიმართა	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსს	 იმასთან	 დაკავშირებით,
რომ	 გათვალისწინებული	 იქნას	 20000	 ლარი	 ქალთა	 საფეხბურთო	 კლუბის	 საოფისე
ფართის	გასარემონტებლად.

საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 ემზარ	 თევდორაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 აცანის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	სტიქიამ	ადმინისტრაციულ	შენობას,	სადაც	განთავსებულია
საექიმო	უბანი,	 ბიბლიოთეკა	და	 სხვ.	 გადახადა	 სახურავი.	 სარემონტო	 სამუშაოები	 დიდ
თანხებთანაა	დაკავშირებული,	 მაგრამ	შეკეთების	 შემთხვევაში	 შეიძლება	 გამოყენებული
იქნას	 გადახდილი	 სახურავის	 მასალა,	 რის	 შედეგადაც	 საკმაოდ	 თანხა	 დაიზოგება.
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის	 მერს	 და	 მერიის



საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსს	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 აღნიშნული
პრობლემა	სასწრაფოდ	მოსაგვარებელია,	რადგან	ნალექის	დროს	ოთახებში	ფაქტიურად
წვიმს,	რის	შედეგადაც	ზიანდება	ავეჯი	და	ინვენტარი.

საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა
კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გიორგი	 ჩახვაძემ	 უკმაყოფილება	 გამოთქვა	 იმასთან
დაკავშირებით,	 რომ	 მის	 მიერ	 არაერთხელ	 დაყენებულ	 პრობლემებს	 აქამდე	 არანაირი
რეაგირება	არ	მოყოლია.	კერძოდ,	დღემდე	ვერ	მოხერხდა	ჩიბათში	ხელოვნურსაფარიანი
მოედნის	 დასრულება,	 რომელიც	 დაწყებულია	 ხუთი	 წლის	 წინ.	 გარდა	 ამისა,	 ჩიბათში
საყანე	 ფართობების	 დაახლოებით	 ნახევარი	 დაუთესავია,	 რადგან	 შესაღობად	 საჭიროა
2000	 ლარის	 ღირებულების	 კბილიანი	 მავთული.	 ამიტომ,	 მოსახლეობა	 დღევანდელი
სიდუხჭირიდან	 გამომდინარე	 ითხოვს	 დახმარებას.	 რაც	 შეეხება	 წყლის	 სისტემას,
თითქმის	 ყველგან	 მოუწესრიგებელია.	 მუნიციპალიტეტის	 ხელმძღვანელობამ	 ადგილზე
ნახა,	 რომ	 მოსახლეობა	 საკუთარი	 ძალებით	 ცდილობდა	 მის	 შეკეთებას.	 ასევე,	 ჭალაზე
მოსაწესრიგებელია	 გზა	 და	 წყლის	 სისტემა.	 მოსახლეობა	 ითხოვდა	 გარე	 განათების
მოწყობას,	მაგრამ	არც	ეს	იქნა	სოფლის	პროგრამის	ფარგლებში	გათვალისწინებული.

საკრებულოს	 წევრმა	 იოსებ	 ჩხაიძემ	 კიდევ	 ერთხელ	 აღნიშნა,	 რომ	 საკრებულოს
საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 სხდომაზე	 კომისიის	 წევრების	 მიერ	 ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	 თანხების	 გადანაწილების	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 გამოითქვა
უარყოფითი	 შენიშვნები.	 ამასთან,	 მიუხედავად	 საკრებულოს	 წევრების	 მოთხოვნისა,
დღევანდელ	 სხდომაზე	 არ	 არის	 წარმოდგენილი	 მასალები	 იმის	 შესახებ,	 თუ	 რა
რაოდენობის	 თანხები	 დაიხარჯა	 რეგიონალური	 განვითარების	 ფონდიდან
ადმინისტრაციული	ერთეულების	მიხედვით.	აქედან	 გამომდინარე,	 საკრებულოს	 წევრმა
მიიღო	გადაწყვეტილება,	წარმოდგენილი	პროექტის	წინააღმდეგ	მისცეს	ხმა,	მიუხედავად
იმისა,	რომ	რიგ	საკითხებს	ეთანხმება	და	მხარს	უჭერს.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	საკრებულოს	წევრს	მიმართა,	რომ	ნიგვზიანში
ყოველ	პარასკევს	მუსლიმი	მოსახლეობის	სალოცავში	არა	მარტო	ნიგვზიანიდან,	არამედ
მუნიციპალიტეტის	სხვა	სოფლებიდან	მოდის	600-700	კაცი.	მუნიციპალიტეტის	მერთან	და
გურიის	 მაჟორიტარ	 დეპუტატთან	 შეხვედრაზე	 ამ	 ხალხმა	 მოითხოვა	 სალოცავთან
მისასვლელი	გზის	მოწესრიგება,	მაგრამ	მხოლოდ	ამ	გზას	ვერ	გააკეთებენ.	საკრებულოს
თავმჯდომარე	და	 გურიის	 მაჟორიტარი	დეპუტატი	 შეხვდნენ	 საქართველოს	 რეგიონული
განვითარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 მინისტრის	 პირველ	 მოადგილეს,	 სადაც	 ითქვა,
რომ	საქართველოს	მასშტაბით	ტენდერების	ეკონომიის	თანხიდან	გარკვეული	ოდენობის
ფინანსები	 გამოეყოფა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 აღნიშნული	 საკითხის
მოსაგვარებლად.

ამასთან	დაკავშირებით	საკრებულოს	წევრმა	იოსებ	ჩხაიძემ	განმარტა,	რომ	მას	რომელიმე
კონკრეტული	ადმინისტრაციული	ერთეული	საერთოდ	არ	უგულისხმია,	 არამედ	მისთვის
გაუგებარია	 და	 აინტერესებს	 თანხის	 გადანაწილების	 პრინციპი,	 რადგან	 რამდენიმე
ადმინისტრაციული	ერთეულის	ზოგიერთი	სოფელი	საერთოდ	არაა	გათვალისწინებული.

საკრებულოს	წევრმა	ცისანა	ურუშაძემ	უკმაყოფილება	გამოთქვა	იმასთან	დაკავშირებით,
რომ	 წლებია,	 რაც	 სოფელ	 ჯუნეწერში	 მოსაწესრიგებელია	 გზა	 და	 წყლის	 სისტემა.	 ამის
შესახებ	 საკრებულოს	 სხდომებზე	 დეპუტატს	 არაერთხელ	 უსაუბრია,	 მაგრამ	 ამაოდ.
წარმოდგენილ	 პროექტში	 გვიმბალაური	 და	 ჯუნეწერი	 საერთოდ	 არ	 არის
გათვალისწინებული.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ალექსანდრე	 სარიშვილის	 განმარტებით,	 ყველანაირად
შეეცადნენ	 გადანაწილების	 პრინციპი	 მეტ-ნაკლებად	 დაბალანსებული	 ყოფილიყო.	 რაც
შეეხება	გვიმბალაურს	და	ჯუნეწერს,	აღნიშნა,	რომ	გასულ	წელს,	როცა	საუბარი	დაიწყო
გზის	მოწესრიგებაზე,	არჩევანი	გაკეთდა	ქვედა	უბანზე,	რადგან	ეს	გზა	არის	რკინიგზასთან
მისასვლელი.	 ამის	 შემდეგ	 მიმართა	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და
ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარეს,	 რომ	 კერძო	 საკუთრებას,
როგორიცაა	 საყანე	 ფართობები	 და	 საძოვრები,	 მუნიციპალიტეტი	 ვერ	 შეღობავს.	 რაც
შეეხება	 მინი	 სტადიონის	 თემას,	 მიაჩნია,	 რომ	 თავიდან	 არ	 იყო	 სწორად	 დაწყებული,
მაგრამ	 მიუხედავად	 ამისა,	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
სამსახურმა	უნდა	დათვალოს	საჭირო	თანხის	რაოდენობა,	რათა	შემდგომში	მოხდეს	მისი
გათვალისწინება.	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 თქმით,	 მისასალმებელია,	 რომ
მუნიციპალიტეტმა	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან	 დაახლოებით	 ერთი	 მლნ.	 ლარის
ფარგლებში	 დაიწყო	 საკუთარი	 პროექტების	 კეთება.	 მიუხედავად	 პანდემიისა,	 რესურსი
იძლევა	 იმის	 საშუალებას,	 რომ	 მიმდინარე	 წელს	 განხორციელდეს	 ზრდა.	 შესაბამისად,



გამორჩენილი	ობიექტები	აუცილებლად	იქნება	გათვალისწინებული.

საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიის	თავმჯდომარემ	 ალექსანდრე	 მახათაძემ
განმარტა,	რომ	პროექტში	წარმოდგენილმა	დანართმა	გამოიწვია	საკრებულოს	წევრების
უკმაყოფილება.	ისინი	ბიუჯეტში	ცვლილებების	ასახვის	წინააღმდეგ	არ	წასულან,	არამედ
შენიშვნები	გამოითქვა	თანხების	არათანაბრად	გადანაწილებასთან	დაკავშირებით.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.
მომხრე	 საკრებულოს	 26	 წევრი,	 წინააღმდეგი	 საკრებულოს	 1	 წევრი(იოსებ
ჩხაიძე).
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N17	(29.06.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეექვსე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების,	 შპს	 „მედალფასთვის“	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი
სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 განკარგულების	 პროექტი
სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა
გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,
განცხადებით	 მომართა	 შპს	 ,,მედალფას“	 (ს/ნ	 -	 404908043)	 დირექტორმა	 რევაზ
კვერენჩხილაძემ,	რომელმაც	საავტომობილო	პანდუსის	მოსაწყობად,	ითხოვა	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 (ქ.	 ლანჩხუთში,	 ნოე
ჟორდანიას/კვირკველიას	 ქუჩაზე	 მდებარე	 50	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 27.06.56.803)	 )	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,
აღნაგობის	ფორმით	სარგებლობის	უფლებით	გადაცემა.	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების
მართვის	სამსახურის	მოსაზრებაა,	რომ	შ.პ.ს.	 ,,მედალფას“	5	წლის	ვადით,	გადაეცეს	მის
მიერ	 მოთხოვნილი	 უძრავი	 ქონება	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი
სარგებლობის	 უფლებით,	 აღნაგობის	 ფორმით.	 აღნიშნულმა	 სამსახურმა
,,მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზების,	 სარგებლობისა	 და	 მართვის	 უფლებებით
გადაცემის,	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 ქირის
საფასურის,	 ქირის	 საწყისი	 საფასურის	 გადაამოწმეთ:
document.municipal.gov.geგამოყენებულია	 კვალიფიციური	 ელექტრონული	 ხელმოწერა/
ელექტრონული	შტამპი	განსაზღვრის	და	ანგარიშსწორების	წესების	დამტკიცების	შესახებ“
საქართველოს	მთავრობის	2014	წლის	8	დეკემბრის	669	დადგენილების	36-ე	მუხლის	მე-2
პუნქტის	 შესაბამისად,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადასაცემი	 უძრავი	 ქონების	 საწყისი
საპრივატიზებო	 საფასურიდან	 5250	 ლარიდან	 განსაზღვრა	 უძრავი	 ქონების	 წლიური
ქირის	ოდენობა,	რომელიც	შეადგენს	2100	ლარს.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	26	წევრი,	კენჭისყრაში	მონაწილეობა	არ	მიიღო	საკრებულოს
1	წევრმა	(რევაზ	კვერენჩხილაძე).

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N34	(29.06.2021)

დღის	წესრიგის	მეშვიდე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	„2020-2022	წლების
საპილოტე	 რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის“	 ფარგლებში
განსახორციელებელი	 პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	უფროსმა	ლევან	ჩხაიძემ.	მან
აღნიშნა,	რომ	„2020-2022	წლების	საპილოტე	რეგიონების	ინტეგრირებული	განვითარების



პროგრამის	 ფარგლებში	 პროგრამის	 პრიორიტეტებისა	 და	 საპილოტე	 რეგიონებისთვის
2021-2022	 წლებში	 განსაკარგი	 ჯამური	 თანხის	 განსაზღვრის	 შესახებ“	 საქართველოს
მთავრობის	2021	წლის	4	ივნისის	№920	განკარგულების	შესაბამისად.	განსახილველად	და
მოსაწონებლად,	 წარმოგიდგინილია	 ზემოთ	 აღნიშნული	 ფონდიდან	 2021-2022	 წელს
დასაფინანსებელი	პროექტების	ნუსხა.

მუნიციპალიტეტის	მერის	ალექსანდრე	სარიშვილის	თქმით,	მისასალმებელია
ის	 ფაქტი,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტი	 მოხვდა	 რამდენიმე
მუნიციპალიტეტს	შორის	და	2021-2022	წლებში	დაახლოებით	4	მლნ.	ლარზე	მეტი
დაიხარჯება	 არა	 მარტო	 ინფრასტრუქტური	 კუთხით,	 არამედ	 ტურიზმისა	 და
ბიზნეს	 -სექტორის	 მიმართულებითაც.	 პროექტის	 ფარგლებში	 მოხდება
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის,	სოფელ	ჩიბათში	კოლხეთის	ეროვნულ	პარკამდე
მისასვლელი	 9,923	 კმ-იანი	 სრულად	 ამორტიზებული	 გზის	 რეაბილიტაცია:
გადახვნა,	 მოხრეშვა,	 დაგრეიდერება.	 საჭირო	 ადგილებზე	 მოეწყობა	 სანიაღვრე
არხები	 და	 სხვა	 ხელოვნური	 ნაგებობები.	 გარემოს	 დაცვის	 მიზნით	 ერთ-	 ერთი
ძირითადი	 ამოცანაა	 შენარჩუნდეს	 და	 დაცული	 იქნას	 თვითმყოფადი
ლანდშაფტები	და	ეკოსისტემები.	თვითმყოფადობის	შენარჩუნების	მიზნით	გზაზე
ხელოვნური	 საფარის	 მოწყობა	 მიზანშეწონილი	 არ	 არის.	 მდინარე	 ფიჩორის
ნაპირზე	 მოეწყობა	 ნავმისადგომი,	 სველი	 წერტილი.	 საპიკნიკე	 და	 საპარკინგე
ადგილები.	 ადგილები	 სპორტული	 თევზჭერისთვის,	 განხორციელდება
ტურისტული	 ცენტრის	 ელექტროფიცირება.	 ასევე,	 შერჩეული	 იქნა	 სოფელი
ორაგვე,	სადაც	ეკოლოგიურად	სუფთა	უამრავი	საპიკნიკე	და	გასართობი	სივრცეა,
სოფლის	მშვენებაა	ეშკანის	წყალუხვი	ჩანჩქერი.	სოფელში	ორი	გამოქვაბულია.
სოფელს	 ბუნებრივი	 სიმდიდრეების	 სწორად	 გამოყენების	 შემთხვევაში
არაჩვეულებრივი	 ტურისტული	 პოტენციალი	 გააჩნია.	 ბოლო	 წლებში	 სოფელში
აშენდა	 ულამაზესი	 სამონასტრო	 კომპლექსი.	 პროექტის	 ფარგლებში
განხორციელდება	სოფელ	ორაგვესთან	მისასვლელი	4,3	კმ	გზის	მოასფალტება,
მოეწყობა	 საჭირო	 ხელოვნური	 ნაგებობები,	 ეშკანის	 კანიონთან	 მოეწყობა
დასასვენებელი	 და	 საპიკნიკე	 ადგილები,	 მოეწყობა	 გამოქვაბულთან
მისასვლელი	 საფეხმავლო	 ბილიკი,	 მოეწყობა	 2	 კმ	 ველობილიკი.	 პროექტის
განხორციელების	 შემთხვევაში	 მნიშვნელოვნად	 გაიზრდება	 ვიზიტორებისათვის
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მიმზიდველობა.	 გაუმჯობესდება	 მოსახლეობის
ცხოვრების	ხარისხი,	შეიქმნება	ახალი	სამუშაო	ადგილები.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	27	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	27	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N35	(29.06.2021)

სხვადასხვა	საკითხები:
საკრებულოს	 წევრმა	 ირაკლი	 მარშანიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 სოფელ	 გულიანში
გამოიყო	 214000	 ლარი	 წყლის	 სისტემის	 სარეაბილიტაციოდ,	 მაგრამ	 სოფელში	 წყალი
მაინც	 არ	 არის.	 დეპუტატი	 ასევე	 დაინტერესდაიმასთან	 დაკავშირებით,	 თუ	 რა
მდგომარეობაა	 სოფელ	 გულიანში	 ჯიჯიეშვილების	 უბანში	 ბეტონის	 გზის	 დაგებასთან
დაკავშირებით.
მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 უფროსმა	 განმარტა,
რომ	 გულიანში	 წყალმომარაგების	 სისტემის	 რეაბილიტაციის	 დროს	 ჭაბურღილის
მოწყობისას	 წარმოიქმნა	 ხარვეზი,	 კერძოდ,	 არ	 ამოვიდა	 წყალი.	 დოკუმენტაცია
შესასწავლად	 გადაგზავნილია	 სამართალდამცავ	 ორგანოებში.	 შესაბამისად,	 თანხა
არსად	არ	გადარიცხულა,	დევს	მუნიციპალიტეტში.	რაც	შეეხება	გზას,	მან	აღნიშნა,	რომ
ეს	ობიექტი	შედის	სტიქიის	შედეგად	დაზიანებული	გზების	რეაბილიტაციის	პროექტში.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 თავის	 მხრივ
განმარტა,	 რომ	 ტენდერი	 გამოცხადდა	 გასული	 წლის	 ბოლოს.	 გარკვეული	 სამუშაოები
კომპანიამ	განახორციელა	არა	მარტო	გულიანში,	არამე	აკეთშიც,	მაგრამ	ურთიერთობის
კუთხით	 გაჩნდა	 გარკვეული	 პრობლემები.	 კომპანიას	 ჯარიმის	 სახით	 გადახდილი	 აქვს
დაახლოებით	 70000	 ლარამდე.	 თუ	 მიმდინარე	 წლის	 10	 ივლისამდე	 არ	 მოხდა
საგარანტიო	 წერილის	 წარდგენა,	 შესაბამისად	 გაწყდება	 ხელშეკრულება.	 რაც	 შეეხება
გულიანში	 წყალმომარაგების	 საკითხს,	 მუნციპალიტეტის	 მერმა	 აღნიშნა,	 რომ
გარკვეული	 სამუშაოების	 თანხა	 გადახდილია,	 მაგრამ	 ძირითადი	 ნაწილი	 ადგილზეა.
მსგავსი	 პრობლემა	 გულიანის	 გარდა	 წარმოიშვა	 სუფსაშიც.	 მასალები	 გადაგზავნილია



შესაბამის	ორგანოებში	და	ელოდებიან	პასუხს.
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-ახალი	 ძალა	 თვითმმართველობის
განვითარებისათვის“	 თავმჯდომარემ	 ზაზა	 წულაძემ	 პირველ	 რიგში	 აღნიშნა,	 რომ
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	დასრულდა	ტაძრის	მშენებლობა.	მან	მადლობა	გადაუხადა
მუნიციპალიტეტის	მერს,	საკრებულოს	თავმჯდომარეს,	საკრებულოს	აპარატს	და	ყველა
იმ	 ადამიანს,	 რომლებიც	 გვერდში	 ედგნენ.	 ასევე	 მადლობა	 გადაუხადა	 გზების
დეპარტამენტს	 გზის	 ინფრასტრუქტურის	 მოწერიგებასთან	 დაკავშირებით.	 ამის	 შემდეგ
დეპუტატი	 შეეხო	 ნიგოითში	 წყალმომარაგების	 საკითხს	 და	 აღნიშნა,რომ	 პირველ
ბრიგადაში	 წყლის	 პრობლემაა.	 შესწავლილი	 იქნა	 სათავეზე	 წყლის	 დებეტი,	 რომელიც
ფაქტიურად	ნოლის	ტოლია.	გამოიძებნა	ალტერნატივა	და	შესაბამისად	მოსამზადებელია
პროექტი,	 რომლის	 ღირებულება	 სავარაუდოდ	 იქნება	 20000	 ლარამდე.	 ფრაქციის
თავმჯდომარემ	თხოვნით	მიმართა	მუნიციპალიტეტის	მერს,	რომ	იქნებ	ეკონომიიდან	ან
ადგილობრივი	 შემოსულობებიდან	 გამოიძებნოს	 რაიმე	 ფინანსური	 საშუალება,	 რათა
მოგვარდეს	აღნიშნული	პრობლემა,	რადგან	საკითხი	70-80	ოჯახს	ეხება.
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	ალექსანდრე	სარიშვილის	განცხადებით,	წყლის
სათავეების	 მოწესრიგებას	 მუნიციპალიტეტი	 ფიზიკურად	 ვერ	 დაიწყებს.	 თანაც,	 ამ
თანხით	პრობლემის	სათანადოდ	მოგვარება	შეუძლებელია.	მით	უმეტეს,	რომ	რგფ-დან	და
სოფლის	 პროგრამის	 ფარგლებშიც	 ვერ	 მოხერხდა	 წყალმომარაგების	 პრობლემის
სრულად	გადაჭრა.
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“	 თავმჯდომარემ	 ლელა
ჩახვაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტში	 ბოლო	 პერიოდში	 ძალიან	 გახშირდა	 და
მასიური	 ხასითი	 მიიღო	 მსხვილფეხა	 რქოსანი	 პირუტყვის	 ქურდობამ,	 რაც
მოსახლეობისთვის	ძალიან	მწვავე	პრობლემაა.	დეპუტატმა	მიმართა	მუნიციპალიტეტის
მერს,	ფლობს	თუ	არა	რაიმე	ინფორმაციას	იმის	შესახებ,	თუ	რა	ღონისძიებებს	ატარებს
ამ	კუთხით	ძალოვანი	სტრუქტურები.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ალექსანდრე	 სარიშვილის	 განცხადებით,	 გარკვეულ
ინფორმაციას	 ამ	 მიმართულებით	 ფლობს	 და	 შეძლებისდაგვარად	 თანამშრომლობენ
ძალოვან	სტრუქტურებთან,	რის	შედეგადაც	არაერთი	ფაქტი	იქნა	გამოვლენილი.
საკრებულოს	 წევრი	 ამირან	 ქანთარია	 შეეხო	 მუნიციპალიტეტში	 საზოგადოებრივი
ტუალეტის	საკითხს	და	აღნიშნა,	რომ	საუბარი	პრობლემის	შესახებ	წლებია	გრძელდება,
მაგრამ	დღემდე	მოუგვარებელია.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ
ტურისტული	 ლოკაციების	 მოწყობისას	 უმაღლეს	 დონეზე	 მოწესრიგდება	 სველი
წეტილები.	 რაც	 შეეხება	 ქალაქის	 ცენტრალურ	 ნაწილს,	 მოწესრიგება	 ხდება	 ურბანული
განვითარების	პროექტის	ფარგლებში.
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარემ	ემზარ	თევდორაძემ	 აღნიშნა,	რომ	თითქმის	 ყველა
ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 ცენტრალურ	 ადგილებში	 არის	 უსახური	 და
ამორტიზირებული	 შენობები,	 რომელთა	 გატანა	 აუქციონებზე	 მიწის	 ნაკვეთთან	 ერთად
რამდენჯერმე	განხორციელდა,	მაგრამ	მათი	გაყიდვა	ვერ	ხერხდება	არარეალური	ფასის
გამო.	 დეპუტატის	 აზრით,	 თუკი	 შესაძლებელია,	 ასეთი	 ტიპის	 შენობა-ნაგებობები	 უნდა
გადაეცეს	 მოქალაქეებს	 ან	 კონკრეტულ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებს,	 რათა	 მოხდეს
მათი	დაშალა	და	სამშენებლო	მასალის	გამოყენება,	ხოლო	გამოთავისუფლებული	მიწის
ნაკვეთის	გატანა	მოხდეს	აუქციონზე.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 განცხადებით,	 ამ	 კუთხით	 მუშაობა	 დაწყებულია.
ასეთი	 შენობების	 სიები	 თავისი	 ფოტოსურათებით	 გამზადებულია.	 რაც	 შეეხება,	 მათ
დაშლას,	 ასე	 მარტივადაც	 არ	 შეიძლება	 მისი	 განხორციელება,	 რადგან	 აქვს	 თავისი
შეფასების	 კრიტერიუმები.	 კანონმდებლობის	 შესაბამისად,	 ადმინისტრაციული
ერთეულების	 ცენტრალურ	 ადგილებში	 მდებარე	 ავარიულ	 შენობებთან	 დაკავშირებით,
რომლებიც	 არ	 ექვემდებარებიან	 რეაბილიტაციას,	 მიმდინარებს	 საუბარი	 დემონტაჟთან
დაკავშირებით,	 ხოლო	 ის	 შენობა-ნაგებობები,	 რომელთა	 აღდგენა-გარემონტება
შესაძლებელია,	გაიყიდება	მიწის	ნაკვეთთან	ერთად.
საკრებულოს	 წევრმა	 იოსებ	 ჩხაიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქის	 სკვერში	 თავის	 დროზე
მოეწყო	 საზოგადოებრივი	 საპირფარეშო,	 რომელიც	 ისე	 ნადგურდება,	 რომ	 არც	 კი
გახსნილა.	 მისი	 განცხადებით,	 მოსაწესრიგებელია	 შიდა	 საკანალიზაციო	 სისტემა	 და
გამწმენდი	 ნაგებობა.	 როგორც	 დეპუტატისთვის	 იყო	 ცნობილი,	 შესაბამის
სამინისტროსთან	შეთანხმებით	ავტობანის	გზის	ლანჩხუთის	მონაკვეთის	დასრულებამდე
ეს	საკითხი	უნდა	მოწესრიგებულიყო,	მაგრამ	დღემდე	არ	არის	პრობლემა	მოგვარებული
და	 ფეკალური	 მასები	 ლანჩხუთის	 მთავარ	 შემოსასვლელთან,	 პირდაპირ	 ტრაფარეტის
მიმდებარედ	 ამოედინება.	 საკრებულოს	 წევრის	 მიერ	 თავის	 დროზე	 აღნიშნულ
საკითხთან	 დაკავშირებით	 მომზადებული	 იქნა	 საპროექტო	 წინადადება,	 რომელიც
შესაბამის	 სამინისტროს	 უნდა	 მიწოდებოდა,	 მაგრამ	 ეს	 პროცესი	 შეჩერდა.	 მაშინ
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მიერ	 ითქვა,	 რომ	 სანამ	 გზა	 გაიხსნებოდა,	 მიმდინარეობდა
მუშაობა	და	შედეგი	იქნებოდა	მიღწეული.



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 საკრებულოს	 წევრებს	 მიმართა,	 რომ
საკრებულოს	სხდომაზე	სიტყვით	გამოსვლასთან	დაკავშირებით	ჩაწერილია	(განცხადება
19/31211761-31	)	მოქალაქე	ნონა	მურვანიძე.
მოქალაქე	ნონა	მურვანიძე	 მიესალმა	დამსწრე	საზოგადოებას	და	 აღნიშნა,	რომ	უნდა
შეეხოს	 ჩოჩხათის	 მოსახლეობისთვის	 ძალიან	 პრობლემურ	 საკითხს,	 როგორიცაა
გულიანი-ჩოჩხათი-სუფსის	 ასფალტირებული	 გზის	 მონაკვეთის	 შესახებ.	 წინა	 მოწვევის
საკრებულოს,	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 მაშინდელი	 ხელმძღვანელობის
ძალისხმევით	 დ	 ხალხის	 აქტივობით	 გადაწყდა	 აღნიშნული	 გზის	 11	 კილომეტრიანი
მონაკვეთის	ასფალტირება,	თუმცა	სულ	რამდენიმე	წელია	გასული	და	აღნიშნული	გზის
შრომისუბანი-სუფსის	 7	 კილომეტრიან	 მონაკვეთზე	 ფაქტიურად	 აღარ	 არსებობს
ასფალტი	 და	 აბსოლიტურად	 დანგრეულია	 გზა.	 ყოველივე	 ამის	 შესახებ
მუნიციპალიტეტის	 მერისთვის	 ცნობილია.	 მოქალაქე	 ასევე	 შეეხო	 სოფელ	 მოედნის
ტერიტორიაზე	მდინარე	სუფსიდან	ინერტული	მასალის-ხრეშის	გატანას	და	აღნიშნა,	რომ
ეს	 ფაქტი	 ახლო	 მომავალში	 სავალალო	 შედეგებს	 გამოიწვევს,	 რაც	 მუნიციპალიტატის
მესვეურებს	 გარკვეულ	 წილ	 პასუხისმგებლობას	დააკისრებს.	 ნონა	 მურვანიძის	 თქმით,
რამდენიმე	 წლის	 წინ	 თუ	 დანაშაულად	 ითვლებოდა	 მდინარიდან	 ინერტული	 მასალის
გატანა,	 დღეს	 რატომ	 არის	 გამართლებული.	 მოქალაქე	 დაინტერესდა,	 რა	 ვადაში	 და
როდის	 დაიწყება	 გზის	 დაზიანებული	 მონაკვეთის	 კეთილმოწყობა.	 ასევე,	 სანამდე	 ან
როგორ	გაგრძელდება	მდინარე	სუფსიდან	ხრეშის	გატანა,	რადგან	ეს	ახლო	მომავალში
ძალიან	სერიოზულ	საფრთხეს	შეუქმნის	მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტის	მერის	ალექსანდრე	სარიშვილის	განცხადებით,	აღნიშნული	გზის	7
კილომეტრიანი	 მონაკვეთი	 მართლაც	 სავალალო	 მდგომარეობაშია	 და	 მწყობრიდანაა
გამოსული.	 ამ	 საკითხზე	 მუნიციპალიტეტი	 თავისთავად	 იმუშავებს	 მას	 შემდეგ,	 რაც	 იქ
დასრულდება	 ინერტული	 მასალის	 ამოღება.	 რაც	 შეეხება	 ხრეშის	 მოპოვებას,	 რაიმე
სახის	 წერილი	 პროცესში	 ჩართულობასთან	 და	 ასევე,	 იმასთან	 დაკავშირებით-გავიდეს
თუ	 არა	 მდინარე	 სუფსიდან	 ინერტული	 მასალა,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსა	 და
მერიაში	 არ	 შემოსულა.	 გარდა	 ამისა,	 მაშინ	 ის	 იყო	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 და	 იდგა
ხალხის	 გვერდით.	 ასევე,	 დღესაც	 მიაჩნია,	 რომ	 მდინარე	 სუფსის	 კალაპოტიდან
ინერტული	 მასალის	 მოპოვება	 არასწორია,	 რადგან	 ახლო	 მომავალში	 ეს	 მართლა
გამოიწვევს	 გარკვეულ	 პრობლემებს.	 სახელმწიფო	 ორგანოებმა	 გასცეს	 მიმართვა
კონკრეტული	ადგილიდან	ხრეშის	ამოღებაზე,	რაშიც	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო	და
მერია	 ჩართული	 არ	 ყოფილა.	 ბოლო	 სამი	 წლის	 განმავლობაში	 მუნიციპალიტეტში
ინერტული	მასალის	მოპოვებაზე	რაიმე	განაცხადი	არ	შემოსულა.	სავარაუდოდ,	ძალაშია
ძველი	 კარიერის	 შესახებ	 განაცხადი.	 ამასთან,	 მოსახლეობის	 დაახლოებით	 ნახევარი
ეთანხმება	 ხრეშის	 ამოღებას,	 რადგან	 სურთ	 დასაქმება.	 როგორც	 მუნიციპალიტეტის
მერი,	 სისტემატიურად	 ეკონტაქტება	 არა	 მარტო	 გარემოს	 დაცვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	რეგიონალურ	სამმართველოს,	არამედ	სხვა	ორგანოებსაც.
საკრებულოს	 წევრმა	 ირაკლი	 მარშანიშნვილმა	 თავის	 მხრივ	 შენიშნა,	 რომ
მოსახლეობის	გარკვეული	ნაწილი	მომხრე	იყო	ინერტული	მასალის	მოპოვების,	რადგან
ელოდნენ	 კომპანიის	 მხრიდან	 დასაქმებას	 თუ	 სხვა	 სახის	 დახმარებას,	 რამაც
ადგილობრივ	მაცხოვრებლებს	შორის	გამოიწვია	დაპირისპირება.
საკრებულოს	სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	 კომისიის
თავმჯდომარემ	 გიორგი	 გვარჯალაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 მერამდენე	 თვეა	 ჩანგრეულია
ორაგვისღელის	ხიდი.	გარდა	ამისა,	ყურადღება	გაამახვილა	გვარჯალაძის	და	ჭავჭავაძის
ქუჩების	 ასფალტირებასთან	 დაკავშირებით.	 ასევე,	 დეპუტატის	 თქმით,	 საფეხბურთო
აკადემიასთან	მიმდინარეობს	მილ-ხიდების	მოწყობა,	მაგრამ	მერამდენე	დღეა	მუშაობა
შეჩერებულია,	რაც	იწვევს	სამანქანო	გზაზე	საცობების	წარმოქნას.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






