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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№8

ქ.	ლანჩხუთი

16.	08.	2021	წელი

ბიუროს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილე	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის	თავმჯდომარე	ვერიკო	კვირკველია,	საკრებულოს	ეკონომიკის,	ქონების
მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე	გიორგი
ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე
ალექსანდრე	 მახათაძე,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,
კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 თავმჯდომარე	 ემზარ	 თევდორაძე,
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველო“-ს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 კუპრაძე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
მრეწველები“-ს	 თავმჯდომარე	 სპარტაკ	 კვაჭაძე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია
,,ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“	 თავმჯდომარის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი
ამირან	 გიგინეიშვილი,	 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	 სპეციალისტის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 თამარ
ფირცხალაიშვილი,	საკრებულოს	აპარატის	 მესამე	რანგის	 პირველი	 კატეგორიის
უფროსი	სპეციალისტის	მოვალეობის	შემსრულებელი	ცირა	ბზეკალავა.

სხდომას	 ესწრებოდნენ	 მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერი
ალექსანდრე	 სარიშვილი,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი
როლანდ	ლაშხია,	მერიის	იურიდიული	სამსახურის	უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა.

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
27	აგვისტო,	11:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.



მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბიუროს	წევრებს	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:

1.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 ივლისის	 თვის
შესრულების	ანგარიშის	მოსმენის	შესახებ.

მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

2.	 „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
მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს
სხდომის	 დღის	 წესრიგის	 პროექტში	 შეტანის	 სავარაუდო	 თარიღის	 დადგენის
თაობაზე.

/მომხსენებელი	შოთა	ჩაგუნავა/

3.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ვიდეოფირზე	ან/და	ფოტოფირზე
დაფიქსირებულ	 ადმინისტრაციულ	 სამართალდარღვევის	 ფაქტზე	 გამოწერილი
საჯარიმო	 ქვითრის	 საჯაროს	 გამოქვეყნების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N7
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად	ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტის
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის
დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	შოთა	ჩაგუნავა/

4.	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	 ივლისის	 თვის	 შესრულების	 ანგარიში	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მისი
განმარტებით,	 ბოლო	ორი-სამი	 წლის	 განმავლობაში	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტი
არის	 სტაბილური.	 დღეის	 მდგომარეობით	 7	 თვის	 მანძილზე	 პარამეტრები
გადაჭარბებით,	კერძოდ	63%-ით	არის	შესრულებული.	მისი	თქმით,	ადგილობრივი
შემოსავლების	 ხარჯზე	 800	 ათასი	 ლარი	 მიიმართა	 ინფრასტრუქტურული
პროექტების	დაფინანსებაზე.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 ივლისის	 თვის
შესრულების	ანგარიში	ცნობად	იქნას	მიღებული.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 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	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის
უფროსმა	 შოთა	 ჩაგუნავამ.	 მისი	 განმარტებით,	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
მერიის	ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის	დებულების	დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	დეკემბრის
№39	 დადგენილებაში	 (ვებგვერდი,	 27/12/2017;	 სარეგისტრაციო	 კოდი:
010260020.35.112.016321)	 შევიდეს	 ცვლილება	 და	 დადგენილების	 პირველი
მუხლით	დამტკიცებული	დებულების	მეხუთე	მუხლის	 „ა“	 პუნქტი	 ჩამოყალიბდეს
შემდეგი	რედაქციით:

„ა)	 მუნიციპალიტეტში	 შემოსული	 და	 ადგილზე	 შექმნილი	 დოკუმენტების
აღრიცხვა;“

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„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
მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ	 იქნას
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 27	 აგვისტოს	 მორიგი
სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
იურიდიული	სამსახურის	უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	8	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	8	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

ბიუროს	სხდომას	შემოუერთდა	დეპუტატი	გიორგი	ჩახვაძე.

დღის	წესრიგის	მესამე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე
ვიდეოფირზე	 ან/და	 ფოტოფირზე	 დაფიქსირებულ	 ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევის	 ფაქტზე	 გამოწერილი	 საჯარიმო	 ქვითრის	 საჯაროს
გამოქვეყნების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N7	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების
მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 უფროსმა	 შოთა	 ჩაგუნავამ.	 მისი	 განმარტებით,
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ვიდეოფირზე	 ან/და	 ფოტოფირზე
დაფიქსირებულ	 ადმინისტრაციულ	 სამართალდარღვევის	 ფაქტზე	 გამოწერილი
საჯარიმო	 ქვითრის	 საჯაროს	 გამოქვეყნების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N7
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 (ვებგვერდი,	 29/03/2021;
სარეგისტრაციო	 კოდი:	 010250050.35.112.016445)	 შევიდეს	 ცვლილება	 და
დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 1-ლი	 მუხლი



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„მუხლი	1.	ეს	წესი	 განსაზღვრავს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
ვიდეოფირზე	 ან/და	 ფოტოფირზე	 დაფიქსირებულ	 ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის	 ფაქტზე	 გამოწერილი	 საჯარიმო	 ქვითრის	 საჯაროდ
გამოქვეყნებასთან	 დაკავშირებულ	 პროცედურებს,	 აგრეთვე	 ამ	 წესის
აღსრულების	მიზნით,	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ზედამხედველობის
სამსახურის	(შემდგომში	სამსახური)	მიერ	განსახორციელებელ	ღონისძიებებს.“

დეპუტატმა	 ამირან	 გიგინეიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 თუ	 ავტომობილში
დამონტაჟებულმა	 ვიდეო	 რეგისტრატორმა	 დააფიქსირა	 წინ	 მიმავალი
ავტომობილიდან	 ადმინისტრაციული	 სამართალდარღვევის	 ფაქტი,	 ითვლება	თუ
არა	აღნიშნული	ვიდეო	ჯარიმად?	რაზეც	იურიდიული	სამსახურის	უფროსმა	შოთა
ჩაგუნავამ	 განმარტა,	 რომ	 სამართალდამრღვევი	 პირი	 იმ	 შემთხვევაში
დაჯარიმდება,	თუკი	მოხდება	მისი	იდენტიფიცირება.

ბიუროს	წევრების	მიერ	განკარგულების	პროექტთან	დაკავშირებით	სხვა	შენიშვნა
არ	გამოთქმულა.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ვიდეოფირზე	 ან/და	 ფოტოფირზე
დაფიქსირებულ	 ადმინისტრაციულ	 სამართალდარღვევის	 ფაქტზე	 გამოწერილი
საჯარიმო	 ქვითრის	 საჯაროს	 გამოქვეყნების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N7
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად	ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების
შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი
შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 27
აგვისტოს	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
იურიდიული	სამსახურის	უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

ამით	ბიუროს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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