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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
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ქ.	ლანჩხუთი
30.	07.	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	 ,,ქართული	 ოცნება-კონსერვატორების“	 თავმჯდომარე	 გოგი	 მორჩილაძე,
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	 მარიამ	 კუპრაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 ია
მოქია,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებესთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 რუსუდან	 გვარჯალაძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი
ცირა	ბზეკალავა,	საკრებულოს	აპარატის	მეოთხე	რანგის	პირველი	კატეგორიის	უმცროსი
სპეციალისტი	გურამ	ბოლქვაძე.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 ალექსანდრე	 სარიშვილი,
მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელი	პაატა	ურუშაძე,	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების
მართვის	სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 ომარ	 ჯანაძე,	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია,
მედია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	ბიუროს	მიერ	დღის	წესრიგის
განსაზღვრის	 შემდეგ	 შემოვიდა	 ორი	 საკითხი	 და	 მოუწოდა	 საკრებულოს	 წევრებს
აღნიშნული	საკითხები	დამატებოდა	დღის	წესრიგის	პროექტს.
საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის	 პროექტის
შესწორებულ	ვარიანტს:

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	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	პაატა	ურუშაძე/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების
განმეორებითი	 ელექტრონული	 აუქციონის	 ფორმით	 პრივატიზებისას,	 საწყისი
საპრივატიზებო	 საფასურის	 განსაზღვრის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ომარ	ჯანაძე/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 „სსიპ
საქართველოს	 ცენტრალური	 საარჩევნო	 კომისიის“-სთვის	 (ს/კ	 203851509)	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით	 სარგებლობის	 უფლებით	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ომარ	ჯანაძე/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების	 ა(ა)იპ
„შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 ბავშვთა	 სოციალური	დაცვისა	და	რეაბილიტაციის
ასოციაცია	 საბა“	 -სთვის	 (ს/ნ	 433650051)	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის
უფლებით,	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ომარ	ჯანაძე/

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.	სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	 წესრიგის	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	22	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	22	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხდომას	შემოუერთდა	საკრებულოს	წევრი	აკაკი	იმნაიშვილი.

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	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 უფროსის
მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 პაატა	 ურუშაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 „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	დაწესებულებების	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	 დადგენილების	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 შენიშვნები	 და
წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	23	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N18	(30.07.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 განმეორებითი	 ელექტრონული	 აუქციონის	 ფორმით
პრივატიზებისას,	საწყისი	საპრივატიზებო	საფასურის	განსაზღვრის	შესახებ“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა
ომარ	ჯანაძემ.	მან	 განმარტა,	რომ	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 არსებულმა
აუქციონატორმა,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 უძრავ	 ქონებაზე,	 კერძოდ	 (ს/კ
27.04.51.692);	(ს/კ	27.02.41.366);	(ს/კ	27.02.41.163);	(ს/კ	27.02.41.367);	(ს/კ	27.02.42.154)
ორჯერ	 უზრუნველყო	 ელექტრონული	 აუქციონის	 მოწყობა	 -	 როგორც	 საწყისი
საპრივატიზებო	 საფასურით,	 ასევე	 განმეორებითი	 30%-ის	 შემცირებით,	 მაგრამ
მიუხედავად	ამისა	მისი	პრივატიზება	არ	განხორციელდა.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	მოსაზრებაა,	რომ	ზემოაღნიშნულ
მოძრავ	ქონებაზე	ისევ	გამოცხადდეს	განმეორებითი	ელექტრონული	აუქციონი,	რომლის
საფუძველზეც	 მომზადდა	 წარმოდგენილი	 პროექტი,	 სადაც	 ზემოაღნიშნული	 უძრავი
ქონების	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასური	 55%-ით	 შემცირდა.	 ,,მუნიციპალიტეტის
ქონების	 პრივატიზების,	 სარგებლობისა	 და	 მართვის	 უფლებებით	 გადაცემის,
საპრივატიზებო	 საფასურის,	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 ქირის	 საფასურის,
ქირის	 საწყისი	 საფასურის	 განსაზღვრის	 და	 ანგარიშსწორების	 წესების	 დამტკიცების
შესახებ“	საქართველოს	მთავრობის	2014	წლის	08	დეკემბრის	N669	დადგენილების	მე-13
მუხლის	მე-2	პუნქტის	შესაბამისად,	საკრებულოს	უფლებამოსილებას	მიეკუთვნება	50%-ს
ქვემოდ	ქონების	საწყისი	საპრივატიზებო	საფასურის	განსაზღვრა.	 აქედან	გამომდინარე,
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 უნდა	 განიხილოს	 წარმოდგენილი	 პროექტი	 და	 მიიღოს
შესაბამისი	გადაწყვეტილება.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	23	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N37	(30.07.2021)



დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 „სსიპ	 საქართველოს	 ცენტრალური	 საარჩევნო	 კომისიის“-
სთვის	 (ს/კ	 203851509)	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით	 სარგებლობის	 უფლებით
უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა
ომარ	 ჯანაძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 მომართა
(კანცელარიის	 N	 10-302116064-30)	 სსიპ	 „საქრთველოს	 ცენტრალურმა	 საარჩევნო
კომისიამ“	(ს/კ	203851509),	რომლითაც	მოთხოვნილია	ქ.	ლანჩხუთში,	ჟორდანიას	ქუჩა	N
76	 -	 ში	 მდებარე,	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 შენობა	 ნაგებობის	 (ს/კ
27.06.52.002.01.500)	 პირველ	 სართულზე	 მდებარე	 N19	 (19,67	 კვ.მ)	 ფართის	 გამოყოფა
საწყობის	 მოსაწყობად.	 აღნიშნული	 ფართი	 სსიპ-ს	 ესაჭიროება	 საკუთარი
უფლებამოსილებების	განხორციელებისათვის.	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის
სამსახურის	 მოსაზრებაა	 სსიპ	 „საქრთველოს	 ცენტრალური	 საარჩევნო	 კომისია“-ს	 (ს/კ
203851509)	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უზუფრუქტის	 ფორმით,	 პირდაპირი	 განკარგვის
წესით	 ცსკოს	 არსებობის	 ვადით	 გადაეცეს	 ქ.	 ლანჩხუთში,	 ჟორდანიას	 ქუჩა	 N	 76	 -	 ში
მდებარე,	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 შენობა	 ნაგებობის	 (ს/კ
27.06.52.002.01.500)	 პირველ	 სართულზე	 მდებარე	 N19	 (19,67	 კვ.მ)	 ფართი	 საწყობის
მოსაწყობად.	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“-ს	 122-ე	 მუხლის	 მე-4	 და	 მე-6	 ნაწილის	 შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი	ორგანო	უფლებამოსილია,	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თანხმობით,
მუნიციპალიტეტის	 ქონება	 აუქციონის	 გარეშე	 უსასყიდლო	 უზუფრუქტის	 ფორმით,
გადასცეს	საჯარო	სამართლის	იურიდიულ	პირს	(გარდა	პოლიტიკური	პარტიისა).

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	23	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N38	(30.07.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 ა(ა)იპ	 „შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 ბავშვთა
სოციალური	 დაცვისა	 და	 რეაბილიტაციის	 ასოციაცია	 საბა“	 -სთვის	 (ს/ნ	 433650051)
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უსასყიდლოდ	 გადაცემაზე
მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელმა	ომარ	ჯანაძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 განცხადებით	 მომართა	 ა(ა)იპ	 ,,შეზღუდული
შესაძლებლობის	 მქონე	 ბავშვთა	 სოციალური	 დაცვისა	 და	 რეაბილიტაციის	 ასოციაცია
საბა“-ს	(ს/ნ	433650051)	თავმჯდომარემ	ქალბატონმა	ინეზა	 კვაჭაძემ	 (პ/ნ	 26001003018),
რომლითაც	 მოთხოვნილია	 ა(ა)იპ	 ,,შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 ბავშვთა
სოციალური	 დაცვისა	 და	 რეაბილიტაციის	 ასოციაცია	 საბა“-ს	 ფუნქციონირებისათვის
საოფისედ	 ქ.ლანჩხუთში	 ჟორდანიას	 ქ.	 N126-ში	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული
ყოფილი	 სასტუმროს	 მეორე	 სართულზე	 მდებარე	 N105-17.20	 კვ.მ	 ოთახის	 (ს/
კ.27.06.51.005.01.105	 )	უსასყიდლოდ	სარგებლობის	უფლებით	 გადაცემა.	 საქართველოს
ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“	122-ე	მუხლის	მე-4	და
მე-5	ნაწილისა	და	მუნიციპალიტეტის	ქონების	პრივატიზების,	სარგებლობისა	და	მართვის
უფლებებით	გადაცემის,	საპრივატიზებო	საფასურის,	საწყისი	საპრივატიზებო	საფასურის,
ქირის	საფასურის,	ქირის	საწყისი	საფასურის	განსაზღვრის	და	ანგარიშსწორების	წესების
დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2014	 წლის	 8	 დეკემბრის	 N669
დადგენილების	22	მუხლის	მე-2	და	მე-	4	პუნქტების	თანახმად,	მუნიციპალიტეტის	ქონების
სარგებლობის	უფლებით	გადაცემა	ხდება	აუქციონის	ფორმით	ან	პირდაპირი	 განკარგვის
წესით.	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემის	 შესახებ
გადაწყვეტილებას	 იღებს	 მუნიციპალიტეტის	 აღმასრულებელი	 ორგანო,
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თანხმობით.	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით
მუნიციპალიტეტის	ქონების	სარგებლობის	უფლებით	 გადაცემა	 შეიძლება	 სასყიდლით	 ან
უსასყიდლოდ.	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახური,	 ა(ა)იპის
საქმიანობის	 მიზნებიდან	 გამომდინარე,	 მხარს	 უჭერს	 ქონების	 პირდაპირი	 განკარგვის
წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 უსასყიდლოდ,	 უზუფრუქტის	 ფორმით	 2	 (ორი)	 წლის
ვადით	 გადაცემას.	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლების	ზრდას	და	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.



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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	23	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N39	(30.07.2021)

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
,,სტიქიის	 შედეგების	 სალიკვიდაციო	 ღონისძიებების	 განხორციელების	 თაობაზე“
საქართველოს	მთავრობის	2021	წლის	11	მარტის	N330	განკარგულებაში	მიმდინარე	წლის
11	 ივნისის	 საქართველოს	 მთავრობის	 N969	 განკარგულებით	 შესული	 ცლილებებით
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 დამატებით	 გამოეყო	 460,0	 ათასი	 ლარი,	 მოქალაქეთა
დაზიანებული	სახლებისათვის	პროფნასტილი	მასალების	შეძენისათვის.

წინა	 წლებში	 მუნიციპალიტეტის	 ინფრასტრუქტურის	 ობიექტების	 რეაბილიტაციაზე
გამოყოფილი	 თანხებიდან	 (ეკონომია)	 74248	 ლარით	 და	 ადმინისტრაციული	 შენობის
სარემონტო	 სამუშაოების	 95000	 ლარით	 შემცირების	 ხარზე	 169248	 ლარი	 მიიმართოს
აკეთის	 და	 ჩოჩხათის	 (სოფელი	 გულიანი)	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 სტიქიით
დაზიანებული	გზების	სარეაბილიტაციო	სამუშაოების	დაფინანსებაზე.	 მერიის	სივრცითი
მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 წინადადების	 საფუძველზე
მიზანშეწონილია	 ქ.ლანჩხუთში	 ორაგვისღელის	 უბანში	 ჩატარდეს	 ხიდის
სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	175900	ლარის	ფარგლებში,	სოფელ	ქვიანში	რუსთაველის
ქუჩაზე	 გადასასვლელი	 ხიდის	 მოწყობაზე	 მიიმართოს	 152500	 ლარი,	 სოფელ	 ლესაში
კორეის	უბანში	ხიდის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოებზე	მიიმართოს	36600	ლარი,	სოფელ
ჩოჩხათში	ნანული	სარნაშის	ეზოსთან	სახიდე	გადასასვლელის	მოწყობაზე	25000	ლარი,
კვირკველიას	 ქუჩაზე	 სტიქიის	 სალიკვიდაციო	 ღონისძიებაზე	 სანიაღვრე	 არხების
დამატებით	 სამუშაობის	 დაფინანსებაზე	 მიიმართოს	 29000	 ლარი,	 სოფელ	 შუხუთში
გაბიონის	მოწყობაზე	12000	ლარი,	მამათის	წყალსადენის	 რეაბილიტაციაზე	 დამატებით
გამოიყოს	5000	ლარი,	ჯიხეთის	დედათა	მონასტრის	ელექტროფიცირების	 ღონისძიების
დაფინანსებაზე	მიიმართოს	30000	ლარი,	აცანის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	სტიქიით
დაზიანებული	მ.ჩხაიძის	სახლის	სარეაბილიტაციოდ	გამოყოფილი	22000	ლარი	ნაცვლად
სტიქიით	 დაზიანებული	 ობიექტებისათვის	 სარეაბილიტაციოდ	 გამოყოფილი	 თანხიდან
დაფინანსდეს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან.	 სპეც-ტექნიკის	 შესაძენად	 გაიზარდოს
მუნიციპალიტეტის	 გარე	 განათების	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლი	 80000	 ლარით,
გაიზარდოს	 ჯანდაცვის	 ობიექტების	 ღონისძიებების	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლი
2000	ლარით,	მუნიციპალიტეტის	ვებ-გვერდის	განახლების	პროგრამაზე	მიიმართოს	4100
ლარი.	 (მათ	 შორის	 500	 ლარი	 მომსახურება)	 ა(ა)იპ-დან	 შემოსული	 მომართვების
განხილვის	 შედეგად	 მიზანშეწოლილად	 ჩაითვალა:	 ა(ა)იპ	 საფეხბურთო	 სკოლის
საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	გაიზარდოს	40000	ლარით,	შპს	ფეხბურთის	 კლუბი
ლანჩხუთის	 გურიას	 დაფინანსებაზე	 გამოიყოს	 25000	 ლარი,	 შპს	 ლანჩხუთის	 25000
ლარი,	 შპს	 ქალთა	 საფეხბურთო	 კლუბის	 ლანჩხუთის	 ლანჩხუთის	 დაფინანსება
გაიზარდოს	 4000	 ლარით,	 ა(ა)იპ	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 დაფინანსება	 გაიზარდოს	 19400
ლარით,	მათ	შორის	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	 გაიზარდოს	 18300	ლარით	და
არაფინანსური	 აქტივები	 1100	 ლარით,	 ა(ა)იპ	 კულტურის	 ცენტრის	 დაფინანსება
გაიზარდოს	სხვა	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	15000	ლარით,	ა(ა)იპ	ეკონომიკური
განვითარებისა	 და	 ინოვაციების	 ცენტრის	 დაფინანსება	 გაიზარდოს	 სხვა	 საქონელი	 და
მომსახურების	 მუხლი	 2500	 ლარი.	 ზემოთაღნიშნული	 ხარჯების	 დაფინანსება
განხორციელდეს	 დამატებითი	 ღირებულების	 გეგმის	 390800	 ლარით	 და	 ჯარიმების,
სანქციების	 და	 საურავების	 314200	 ლარით	 გაზრდის	 ხარჯზე.	 საქართველოს
პარლამენტისათვის	 წარდგენილი	 „საქართველოს	 2021	 წლის	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტის
შესახებ“	 საქართველოს	 კანონში	 შეტანილი	 ცვლილებების	 გათვალისწინებით
გადამუშავებული	ფისკალური	პროგნოზების	შესაბამისად	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
გადასახადებიდან	 მისაღები	 შემოსავლების	 საპროგნოზო	 მაჩვენებლები	 განისაზღვრა
9211,1	ათასი	ლარით,	მათ	შორის	დამატებული	ღირებულების	გადასახადი	8211,1	ათასი
ლარით,	 ანუ	 გაიზარდა	 690,8	 ათასი	 ლარით,	 ქონების	 გადასახადიდან	 მისაღები
შემოსავალი	1000,0	ათასი	ლარი,	ანუ	შემცირდა	300,0	ათასი	ლარით.
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარემ	ემზარ	თევდორაძემ	 აღნიშნა,	რომ	 სოფელ	 აცანაში
დაზიანებულია	ადმინისტრაციული	შენობის	სახურავი	და	საჭიროა	მისი	რეაბილიტაცია.



ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 ამ
ეტაპზე	სახსრების	უკმარისობის	გამო	აღნიშნული	სამუშაოები	ვერ	განხორციელდება.
საკრებულოს	 წევრმა	 აკაკი	 იმნაიშვილმა	 უკმაყოფილება	 გამოთქვა	 იმ	 ფაქტის	 გამო,
რომ	 შუხუთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში,	 ქალაქის	 მოსაზღვრედ,	 30	 ოჯახი
დარჩენილია	სასმელი	წყლის	გარეშე.	მისი	თქმით,	ქალაქის	ტერიტორიაზე	წყლის	ნაკადი
საკმაოდ	 ძლიერია	 და	 ტერიტორიული	 მდებარეობის	 გათვალისწინებით	 თავისუფლად
შეიძლება	ამ	ოჯახების	წყალმომარაგებაც.	იგი	უკვე	შვიდი	წელია	ითხოვს	ადგილობრივი
ხელისუფლებიდან	მოსახლეობის	დახმარებას,	მაგრამ	ეს	სასიცოცხლოდ	მნიშვნელოვანი
პრობლემა,	მიუხედავად	მრავალგზის	დაპირებისა,	დღემდე	მოუგვარებელია.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 ამ
საკითხთან	 დაკავშირებით	 მას	 არა	 ერთხელ	 ჰქონდა	 საუბარი	 საქართველოს
გაერთიანებული	წყალმომარაგების	კომპანიასთან,	მაგრამ	შეთანხმება	ვერ	იქნა	მიღწეული,
რადგან	აღნიშნული	ტერიტორია	ქალაქს	არ	ეკუთვნის	და	პრობლემა	უნდა	მოგვარებულიყო
რეგიონალური	 განვითარების	 ფონდიდან	 გამოყოფილი	 თანხით,	 მაგრამ	 ადგილობრივი
მოსახლეობის	გადაწყვეტილებით	ეს	თანხა	შიდა	გზების	რეაბილიტაციას	მოხმარდა.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	23	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N19	(30.07.2021)

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	ბიუროს	სხდომაზე	სიტყვით
გამოსვლასთან	 დაკავშირებით	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განცხადებით	 მომართა
(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანების	 ხელმძღვანელმა	 დავით	 წერეთელმა
და	მოქალაქე	იური	ჩხაიძემ.
სხვადასხვა	საკითხები:

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“	 თავმჯდომარემ	 ლელა
ჩახვაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ნინოშვილის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 დაზიანებულია	 და
გამოსაცვლელია	 ელექროგადაცემის	 ბოძი,	 ასევე	 მოსახლეობა	 დახმარებას	 ითხოვს
საქონლის	ქურდობის	ფაქტთან	დაკავშირებით.
საკრებულოს	 წევრი	 დავით	 ჩხარტიშვილი	 დაინტერესდა,	 თუ	 რა	 ხდება	 ე.წ.
მარგალიტაძეების	 უბანში	 დამეწყრილი	 გზის	 მონაკვეთის	 რეაბილიტაციასთან
დაკავშირებით.
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 მადლობა	 გადაუხადა	 მუნიციპალიტეტის	 მერს
ალექსანდრე	 სარიშვილს	 იმის	 გამო,	 რომ	 თურქეთში	 მომხდარი	 სტიქიის	 შედეგად
უკიდურესად	 დაბინძურებული	 გრიგოლეთის	 სანაპირო	 ზოლი	 ადგილობრივი
დასუფთავების	 სამსახურისა	 და	 საქართველოს	 მყარი	 ნარჩენების	 მართვის	 კომპანიის
მიერ	 მოკლე	 ვადაში	 იქნა	 გაწმენდილი.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 სუფსის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სკვერის	 კეთილმოწყობასა	 და	 შიდა	 გზების
რეაბილიტაციაზე	 გამოცხადებული	 ტენდერის	 შედეგს	 მოუთმენლად	 ელოდება
ადგილობრივი	მოსახლეობა.
ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ბესიკ
კუპრაძე	 დაინტერესდა,	 თუ	 რა	 ეტაპზეა	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
წყალმომარაგების	საკითხი	და	როდის	დასრულდება	წყლის	სათავე	ნაგებობის	მოწყობა.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ
ელექტრო	 ენერგიის	 მიწოდების	 უზრუნველყოფა	 არის	 ენერგო	 პრო-ჯორჯიას
პრეროგატივა,	 ხოლო	 საქონლის	 ქურდობასთან	 დაკავშირებით	 პასუხისმგებელია
ადგილობრივი	 პოლიცია.	 უპრიანი	 იქნება,	 თუკი	 შეთანხმდებიან	 თარიღზე,	 მოიწვევენ
ენერგო	 პრო-ჯორჯიას	 და	 პოლიციის	 წარმომადგენლებს,	 რომლებსაც	 დაუსმევენ
შესაბამის	კითხვებს.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 გაგზავნილია	 წერილი
ლტოლვილთა	 და	 განსახლების	 სამინისტროში,	 ასევე	 საავტომობილო	 გზების
დეპარტამენტში	 მეწყერულ	 ზონაში	 მცხოვრები	 მოსახლეობის	 პრობლემების
მოსაგვარებლად	და	ელოდებიან	შესაბამის	რეაგირებას.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ
გრიგოლეთის	 სანაპირო	 ზოლის	 გაწმენდითი	 სამუშაოები	 შეასრულეს	 საქართველოს
მყარი	 ნარჩენების	 მართვის	 კომპანიის	 თანამშრომლებმა,	 რომლებსაც	 აქტიურად



ეხმარებოდა	 მუნიციპალიტეტის	 დასუფთავების	 სამსახური	 და	 ადგილობრივი
მოსახლეობა.	მათ	მიერ	მოკლე	ვადაში	იქნა	გაწმენდილი	გრიგოლეთის	სანაპირო	ზოლი,
მაგრამ	 კიდევ	 დარჩენილია	 რიგი	 სამუშაოები,	 რასაც	 ერთობლივად	 წარმატებით
ართმევენ	 თავს.	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სკვერისა	 და	 შიდა	 გზების
რეაბილიტაციაზე	 გამოცხადებულ	 ტენდერთან	 დაკავშირებით	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა
აღნიშნა,	 რომ	 სკვერის	 კეთილმოწყობაზე	 30	 ივლისს	 გაფორმდა	 ხელშეკრულება	 და
სამუშოები	 უახლოეს	 მომავალში	 დაიწყება,	 ხოლო	 რაც	 შეეხება	 შიდა	 გზების
რეაბილიტაციას,	 ხელშეკრულებაში	 საუბარია	 14	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 გზაზე,
რომელიც	 უკვე	 გაფორმებულია	 მეწარმესთან	 და	 აგვისტოს	 დასაწყისში	 პროექტის
მიხედვით	 დაიწყება	 აქტიური	 მუშაობა	 ასფალტსა	 და	 ბეტონზე.	 მისი	 თქმით,	 ყველაზე
აქტუალურია	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 წყალმომარაგების	 პროექტი,
რომელიც	შარშან	არასრულფასოვნად	დასრულდა	და	ღირებულება	შეადგენდა	1100000
ლარს.	პროექტის	მიხედვით	ხუთი	სოფელი	უნდა	ყოფილიყო	უზრუნველყოფილი	სასმელი
წყლით.	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 მილები	და	 მრიცხველები	 ყველგან	დამონტაჟდა,	 ორი
სოფელი	 გულიანი	 და	 სუფსა	 სასმელი	 წყლის	 გარეშე	 დარჩა.	 მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობის	მიერ	ეს	საქმე	გამოსაძიებლად	გადაეცა	პროკურატურას.	პროექტის
დაუსრულებლობის	მიზეზად	სამუშაოების	შემსრულებელმა	კომპანიამ	საპროექტოს	მიერ
ჭაბურღილებისთვის	არასწორი	ადგილების	შერჩევა	დაასახელა.	ამ	საკითხის	შესწავლის
მიზნით	 პროკურატურისა	 და	 საქართველოს	 მდგრადი	 განვითარებისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 სამინისტროს	 წარმომადგენლები	 ადგილზე	 დეტალურად	 გაეცნო
პრობლემებს,	საკითხთან	დაკავშირებით	მიმდინარეობს	სასამართლო	დავების	განხილვა
საპროექტო	 სამსახურსა	 და	 სამუშაოების	 შემსრულებელ	 კომპანიას	 შორის,	 დაიდება
საბოლოო	დასკვნა,	შესაბამის	სამსახურს	დაევალება	ხარვეზის	აღმოფხვრა	და	მხოლოდ
ამის	შემდეგ	მოგვარდება	პრობლემა.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 სიტყვა	 გადასცა	 (ა)იპ	 კულტურის
დაწესებულებათა	გაერთიანების	ხელმძღვანელს	დავით	წერეთელს.

(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანების	 ხელმძღვანელმა	დავით	 წერეთელმა
აღნიშნა,	რომ	2018	 წლის	 მარტში	დაინიშნა	 კულტურის	დაწესებულებათა	 გაერთიანების
დირექტორის	 პოზიციაზე,	 რომელიც	 ერთ-ერთი	 ყველაზე	 მრავალფუნქციური	 ა(ა)იპია
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში.	 გაერთიანების	 დაქვემდებარებაშია	 :	 ხუთი	 მუზეუმი
(მხარეთმცოდნეობის,	ეგნატე	ნინოშვილის	სახელობის	მემორიალური	მუზეუმი,	რომელიც
კულტურული	 მემკვიდრეობის	 ძეგლია,	 სპორტის,	 თეატრისა	 და	 კინოს,	 შემოქმედთა
მუზეუმი),	 19	 ბიბლიოთეკა,	 კულტურის	 ცენტრი	 (აცანის,	 ჯურუყვეთისა	 და	 სუფსის
განყოფილებებით)	და	თეატრი.

მისი	 თქმით,	 ამ	 წლების	 განმავლობაში	 ბარიერებისა	 და	 წინააღმდეგობების	 ფონზე,	 მან
თანამშრომლებთან	ერთად	ბევრი	რამის	გაკეთება	შეძლო,	კერძოდ:

2018	წელი

მარტი	-	ქალთა	საერთაშორისო	დღისადმი	მიძღვნილი	ღონისძება

მარტი	-	ლაშა	ღლონტის	სოლო	კონცრტი

მარტი	 -	თოჯინური	სპექტაკლების	საგასტროლო	კვირეული	მუნიციპალიტეტის	საბავშვო
ბაღებში

მარტი	-	სარვამარტო	დღესასწაულები	-	სუფსის	კულტურის	ცენტრი

აპრილი	-	,,ექვთიმე	ღვთისკაცი“	-	ფილმის	ჩვენება

აპრილი	-	სპორტის	მუზეუმი,	რაგბისტ	გიორგი	ფირცხალაიშვილის	ხსოვნის	საღამო

აპრილი	-	პოეტ	ლევან	კასიდის	შემოქმედებითი	საღამო-	შემოქმედთა	მუზეუმი

აპრილი	 -	 მხატვარ	 თენგიზ	 დარჩიას	 ნამუშევრების	 გამოფენა	 -	 მხარეთმცოდნეობის
მუზუმი

მაისი	-	ანსამბლ	გურიას	კონცერტი



მაისი	-	გურული	მოჯირითეების	ევროპასა	და	ამერიკაში	მოგზაურობიდან	125	წლისთავი-
მხარეთმცოდნეობის	მუზეუმი

მაისი	-	ფაშიზმზე	გამარჯვების	დღე	-	ღონისძება	რესტორან	ბაბუნაში

მაისი	 -	 ღამე	 მუზეუმში	 -	 შოთა	 ვადაჭკორიას	 საჯარო	 ლექცია	 -	 ჩოლოქის	 ბრძოლა	 -
მხარეთმცოდნეობის	 მუზეუმი;	 გამოფენა	 ,,საქართველოო	ლამაზო“	 -	 ვალოდია	 წულაძის
თეატრისა	 და	 კინოს	 მუზეუმი;	 შემოქმედებითი	 საღამო	 ადგილობრივი	 ხელოვანების
მონაწილეობით	-	შემოქმედთა	მუზეუმი.

მაისი	-	ხუხუნაიშვილების	სიმღერა	გალობის	სკოლის	გასტროლი	საგუნდო	კოლექტივების
IV	ეროვნულ	კონკურსზე,	სადაც	მოიპოვეს	ოქროს	მედალი	და	პირველი	ადგილი.

მაისი	 -	 დამოუკიდებლობის	 100	 წლისთავი,	 ღონისძიებაში	 მონაწილეობდნენ	 მეცო
სოპრანო	ინგა	ჯახუტაშვილი	და	ბარიტონი	ზაზა	ხამათაშვილი.

ივნისი	-	ბავშვთა	საერთაშორისო	დღე,	ღონისძიება	კულტურის	ცენტრში.

ივნისი	-	პრემიერა	,,წითელქუდა“	-	თოჯინური	სპეტაკლი.

ივნისი	-	ფესტივალი	,,არტ-გენი“	-	ეგნატე	ნინოშვილის	მემორიალური	მუზეუმი

ივნისი	-	შემაჯამებელი	ღონისძიება	სუფსის	კულტურის	ცენტრში

ივნისი	-	შემაჯამებელი	ღონისძიება	აცანის	კულტურის	ცენტრში

ივლისი	-	,,ცოცხალი	წიგნები“	-	ცენტრალური	ბიბლიოთეკა

ივლისი	-	პოეზიის	საღამო	-	შემოქმედთა	მუზეუმი

ივლისი	 -	 ფესტივალი	 ,,ბაღია	 ჩვენი	 ქვეყანა“,	 check	 in	 Georgia”-ს	 ფარგლებში	 ასამბლ
,,შავნაბადას”	კონცერტი.

აგვისტო	 -	 ანსამბლ	 ,,მხედრების“	 გასტროლი	 შვეიცარიაში,	 ქართული	 კულტურის
დღეებზე.

აგვისტო	-	საგურამო,	სახალხო	დღესასწაული	,,ილიაობა“.

აგვისტო	-	სპექტაკლის	პრემიერა	,,დაარქვი	რაც	გინდა“.

აგვისტო	-	ანსამბლ	,,მხედრების“	კონცერტი	ბათუმში	ფოლკლორის	დღეებზე

სექტემბერი	-	მუსიკალური	ტურნე	,,პიანინო“.

ოქტომბერი	 -	 დღესასწაული	 ,,ალეგრობა“	 ოზურგეთი,	 სადაც	 მონაწილეობდა	 კულტირის
დაწესებულებათა	გაერთიანების	ანსაბლები.

ოქტომბერი	-	პრემიერა	-	,,აბეზარა“	-	თოჯინური	სპექტაკლი.

ოქტომბერი	-	გასვლითი	ღონისძიება,	ქართული	საგალობლების	ფესტივალი,	საჩხერე.

ნოემბერი	 -	 თეატრალური	 ფესტივალი	 თეატრონი,	 პირველი	 ადგილი	 საუკეთესო
რეჟისორის	ნომინაციაში.

ნოემბერი	-	ანსმბლ	,,იმედის“	დაარსებიდან	35	წლისთავი,	ღონისძიება.

დეკემბერი	-	საესტრადო	ჯგუფების	საახალწლო	კონცერტი.

დეკემბერი	-	საახალწლო	ღონისძიება	ღია	ცის	ქვეშ.



ინფრასტრუქტურა

ეგნატე	 ინოშვილის	 სახელობის	 მემორიალური	 მუზეუმი	 -	 ეთნოგრაფიული	 სივრცის
აშენება.

თემურ	 ფირცხალაიშვილის	 სახელობის	 შემოქმედთა	 მუზეუმი	 -	 ეზოს	 მოპირკეთება,
ნარგავების	გაშენება.

მხარეთმცოდნეობის	მუზეუმი	-	გარე	წყალსაწრეტი	ღარის	მოწყობა.

ვალოდია	 წულაძის	 სახელობის	 თეატრისა	 და	 კინოს	 მუზეუმი	 -	 მუზეუმის	 მიმდებარედ
სკვერის	გაშენება.

2019	წელი

იანვარი	-	სპექტაკლის	გასტრილი	პარიზსში	,	,,დაარქვი	რაც	გინდა“.

თებერვალი	 -	 საქველმოქმედო	 სპექტაკლი	 ,,თეთრი	 ბაირაღები“,	 ბათუმის	 დრამატული
თეატრი.

მარტი	 -	 ვალოდია	 წულაძის	 სახელობის	 თეატრისა	 და	 კინოს	 მუზეუმი	 -	 განახლებული
თეატრის	პოპულარიზაცია,	გამოფენა.

მარტი	-	ლაშა	ღლონტი	და	მეგობრები	-	კონცერტი.

მარტი	-	პრემიერა,	თოჯინური	სპექტაკლი	,,ჯამბაზი	პედრო	და	წრუწუნა	მიციკი“.

მარტი	 -	 დაუნის	 საერთაშორისო	 დღე,	 ღონისძიება	 ,,მეგობრები	 ქრომოსომებს	 არ
ითვლიან“.

მარტი	-	,,ფრაკნოფონია	2019“,	ფრანგული	დღეები	ცენტრალურ	ბიბლიოთეკაში.

აპრილი	-	ანსამბლ	,,იმედის“	გასტროლი	ქალაქ	ბაქოში.

აპრილი	-	მხარეთმცოდნეობის	მუზეუმი,	9	აპრილისადმი	მიძღვნილი	ღონისძიება.

ივნისი	-	მურმან	ჯინორიას	შემოქმედებითი	საღამო	-	,,ქარი	მწყურია	მე	პირდაპირი“.

ივნისი	-	ანსამბლ	,,აცაურას“	შემოქმედებითი	ღონისძიება,	შემაჯამებელი	კონცერტი.

ივლისი	-	ვენის	მომღერალთა	გუნდის	ვიზიტი	ლანჩხუთის	კულტურის	ცენტრში.

ივლისი	-	თამარ	ჟორდანიას	ნახატების	გამოფენა.

ივლისი	-	ვახტანგ	ტაბიძის	ხსოვის	საღამო.

სექტემბერი	 -	 მედეა	 ლორთქიფანიძისა	 და	 ლეო	 ანთაძის	 საიუბილეო	 თეატრალური
წარმოდგენა.

სექტემბერი	-	ეგნატე	ნინოშვილის	მუზეუმის	ყოფილი	დირექტორის	მიხეილ	ვადაჭკორიას
100	წლისთავი,	ღონისძიება.

სექტემბერი	-	პაატა	გულიაშვილის	კონცერტი.

სექტემბერი	 -	 ქართული	 ფოლკლორის	 საღამო,	 ბრისტოლის	 ქართული	 გუნდის
,,ბორჟღალის“	მონაწილეობით,	ეგნატე	ნინოშვილის	მემორიალური	მუზეუმი.

ოქტომბერი	-	გამოფენა	,,კინო	და	თეატრი	ლანჩხუთში“,	მხარეთმცოდნეობის	მუზეუმი.

დეკემბერი	-	ჯურუყვეთის	კულტურის	ცენტრი,	შემაჯამებელი	ღონისძიება.



დეკემბერი	-	,,ცისიერი	35“,	საიუბილეო	კონცერტი.

დეკემბერი	 -	საახალწლო	კონცერტი	სიმღერისა	და	ცეკვის	ფოლკლორული	ანსამბლების
მონაწილეობით.

დეკემბერი	-	საახალწლო	კონცერტი	ღია	ცის	ქვეშ.

ინფრასტრუქტურა

ფოლკლორის	კაბინეტის	რეაბილიტაცია.

საესტრადი	წრეების	სამეცადინო	ოთახები	რეაბილიტაცია.

კულტურის	ცენტრის	ფასადის	რეაბილიტაცია.

გამოიცვალა	 კულტურის	 ცენტრის	 სცენის	 ცენტრალური	 ფარდა,	 ნაწილობრივ	 განახლდა
აპარატურა	და	განათების	სისტემა.

გამოიცვალა	 სუფსის	 კულტურის	 ცენტრის	 სცენის	 ჩაცმულობა,	 აღიჭურვა	 ახალი
აპარატურითა	და	ინვენტარით.

აცანის	კულტურის	ცენტრში	შეიცვალა	სცენის	ფარდა.

ცენტრალური	ბიბლიოთეკა	აღიჭურვა	საჭირო	ინვენტარით	და	განახლდა	წიგნადი	ფონდი.

გარემონტდა	 ვალოდია	 წულაძის	 სახელობის	 თეატრისა	 და	 კინოს	 მუზეუმში
ადმინისტრაციის	ოთახები.

დავით	 წერეთელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 მიუხედავად	 მსოფლიო	 პანდემიისა	 2020	 წელს,
რეგულაციების	დაცვით	მაინც	მოვახერხეს	რამდენიმე	ღონისძიებისა	და	ერთი	პრემიერის
ჩატარება.	 შემოქმედებითად	 ვერ,	 თუმცა	 ინფრასტრუქტურული	 თვალსაზრისით
დატვირთული	იყო	2020	წელი.	კერძოდ,

2020	წელი

იანვარი	 -	 ქართული	 თეატრის	 დღე,	 სალონური	 საღამო	 ვალოდია	 წულაძის	 სახელობის
თეატრისა	და	კინოს	მუზეუმში.

იანვარი	-	ბათუმის	აკაკი	წერეთლის	სახელობის	საჯარო	ბიბლიოთეკის	დირექტორის	ინგა
გოგიბერიძის	შემოქმედებითი	საღამო,	შემოქმედთა	მუზეუმი.

თებერვალი	 -	 ვასილ	 ჩხაიძის	 135	 წლის	 იუბილე,	 გამოფენა	 და	 სალონური	 საღამო
,,სიყვარული	ვერტიკალურია	და	თან	ბრუნვადი,	ვალოდია	წულაძის	სახელობის	თეატრისა
და	კინოს	მუზეუმი.

თებერვალი	-	პოეტ	სოფიო	ღლონტის	შემოქმედებითი	საღამო	შემოქმედთა	მუზეუმში.

აგვისტო	-	,,აკეთლების	ღიღინი“	სახალხო	ზეიმი.

აგვისტო	-	პრემიერა	,,დარისპანის	გასაჭირი“

აგვისტო	-	ზაზა	სულაბერიძის	პერსონალური	გამოფენა.

ინფრასტრუქტურა

სცენის	შიდა	მექანიზმების	რეაბილიტაცია

ჯურუყვეთის	კულტურის	ცენტრის	სცენის	ჩაცმულობა	და	მონტაჟი.

წლის	მანძილზე	კორონავირუსის	პრევენციისა	და	პროფილაქტიკის	მიზნით	ინტენსიურად



ტარდებოდა	სადეზინფექციო	სამუშაოები	ჩვენს	გაერთიანებაში	არსებულ	ორგანიზაციებში
და	ინტენსიურად	მიმდინარეობს	მომარაგება	შესაბამისი	სითხეებითა	და	ინვენტარით.

რეაბილიტირდა	თეატრის	ადმინისტრაციის	ოთახები.

რეაბილიტაცია	ჩაუტარდა	ცეკვის	სამეცადინო	დარბაზს.

მხარეთმცოდნეობის	მუზეუმში	დამონტაჟდა	ფარდა-ჟალუზები.

შეიცვალა	 სცენის	 ჩაცმულობა	 და	 დამონტაჟდა	 ახალი	 განათებისა	 და	 გახმოვანების
აპარატურა.

მიმდინარე	 2021	 წელს,	 შეზღუდვების	 გამო	 შემოქმდებითი	 საქმიანობა	 შეჩერებულია,
თუმცა	 როგორც	 კი	 მიეცემათ	 შესაძლებლობა	 განახორციელებენ	 ქართულ	 უკრაინულ
პროექტს,	ასევე	დაგეგმილია	არაერთი	სპექტაკლის	პრემიერა	და	ანსამბლების	გასტროლი
სხვადასხვა	ქვეყანაში.

2021	წელი

მარტი	-	გაეროს	განვითარების	ფონდის	ხელმძღვანელის	ვიზიტი	აცანაში,	ღონისძიება.

ინფრასტრუქტურა

დამონტაჟდა	მთავარ	შესასვლელში	ლითონის	ჭიშკარი.

პარტერში	შეიცვალა	ხალიჩა	და	ორთქლით	დამუშავდა	სავარძლები.

შევიძინეთ	მოძრავი	სცენა,	რომელიც	დამონტაჟდება	ქალაქის	სკვერში.

მიმდინარეობს	კულტურის	ცენტრის	მიმდებარედ	ბაღის	განაშენიანება.

ანსამბლებისათვის	 ჩოხების	 ერთი	 ნაწილი	 მზა	 ფორმით	 შეკერილი	 და	 შემოტანილია	 ,
დარჩენილი	ნაწილი	იკერება.

დაგეგმილი	ღონისძიებები

აპრილი	-	დედაენის	დღე	ცენტრალურ	ბიბლიოთეკაში.

მაისი	-	ღამე	მუზეუმში.

მაისი	-	ღონისძიება	26	მაისი.

მაისი	-	ფაშიზმზე	გამარჯვების	დღე.

ივნისი	-	ბავშვთა	დაცვის	დღე.

სექტემბერი	-	სპექტაკლის	პრემიერა.

დეკემბერი	-	საახალწლო	კონცერტი.

(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანების	 ხელმძღვანელმა	 დავით	 წერეთელმა
ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ა(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანება	 გადასულია
ციფრულ	 მართვაზე	 და	 მას	 შეუძლია	 თქვას,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 და
საკრებულოს	 მხარდაჭერით	 ეს	 დაწესებულება	 თავისი	 მატერიალურ	 ტექნიკური	 ბაზით
არის	 ძლიერი	 ა(ა)იპი,	 გარკვეული	 კონცერტების	 გარდა	 არ	 დასჭირდებათ	 სცენის	 და
განათების	 ქირაობა,	 გაერთიანებაში	 შემავალი	 ყველა	 მომღერალი	 ანსამბლი	 არის
შემოსილი	 ადათ-წესის	 შესაბამისად	 მოჩუქურთმებულ-მოვარაყებული	 ფორმით	 (რაც
გახდა	 კიდეც	 გარკვეულ	 წრეში	 განსჯის	 საგანი)	 და	 ამის	 სანახავად	 მან	 დამსწრე
საზოგადოებას	შესთავაზა	დაესწრონ	5	აგვისტოს	ღია	ცის	ქვეშ	დაგეგმილ	ღონისძიებას.

დასასრულს,	 დავით	 წერეთელმა	 მადლობა	 გადაუხადა	 მუნიციპალიტეტის



ხელმძღვანელობას	დაწესებულებისთვის	გაწეული	დახმარების	გამო.	იმისათვის,	რომ	ეს
ა(ა)იპი	 იყოს	 უფრო	 ძლიერი	 და	 წარმატებული	 ჩასატარებელი	 იქნება	 რეორგანიზაცია,
რადგან	 ეს	 გაერთიანება	 არის	 ძალიან	 დიდი	 დაწესებულება	 და	 ამის	 საჭიროება
აუცილებლად	დადგება,	მიუხედავად	იმისა	თუ	ვინ	იქნება	ხელმძღვანელი.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-ახალი	 ძალა	 თვითმმართველობის
განვითარებისათვის“	 თავმჯდომარემ	 ზაზა	 წულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 სოფელ	 ქვიანში
მდებარე	 ბიბლიოთეკა	 საჭიროებს	 რეაბილიტაციას	 და	 კარგი	 იქნება	 თუ	 გაერთიანების
ხელმძღვანელი	დაინტერესდება	ამ	საკითხით.

(ა)იპ	კულტურის	დაწესებულებათა	გაერთიანების	ხელმძღვანელმა	დავით	 წერეთელმა
განმარტა,	 რომ	 თითქმის	 ყველა	 ბიბლიოთეკა,	 რომელიც	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 მდებარეობს	 საჭიროებს	 რეაბილიტაციას	 და	 ზოგადად
კარგი	 იქნება	 თუ	 ისინი	 თანდათან	 გადაკეთდება	 საინფორმაციო	 ცენტრებად,	 სადაც
ადგილობრივ	 მოსახლეობას	 ექნება	 საშუალება	 მიიღოს	 ინფორმაცია	 მისთვის	 საჭირო
საკითხებზე.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ა(ა)იპ	 კულტურის
დაწესებულებათა	 გაერთიანების	 ხელმძღვანელი	 დავით	 წერეთელი	 მიუხედავად
წვრილმანი	პრობლემებისა,	არის	ერთ-ერთი	წარმატებული	ხელმძღვანელი,	ყველანაირად
ცდილობს	საქმისადმი	თანამედროვე	მიდგომებით	წინ	წავიდეს	და	ყველაფერი	ჰქონდეს
მოწესრიგებული.	 მან	 მადლობა	 გადაუხადა	 გაერთიანების	 ხელმძღვანელს	 გაწეული
სამუშაოებისთვის	და	შემდგომში	წარმატებები	უსურვა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ,	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 ვლადიმერ
ნანაძემ	 და	 დანარჩენმა	 დეპუტატებმა	 მადლობა	 გადაუხადეს	 გაერთიანების
ხელმძღვანელს	დავით	 წერეთლს	 გაწეული	 სამუშაოსთვის,	 აღუთქვეს	 გვერდით	დგომა
სამომავლო	საქმიანობაში	და	უსურვეს	წარმატებები.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სიტყვა	გადასცა	მოქალაქე	იური	ჩხაიძეს,
რომელმაც	ისაუბრა	მუნციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	მგლების	მომრავლებაზე,	რომელიც
ასჯერ	აღემატება	ზღვრულ	ნორმას.	მტაცებელი	ცხოველი,	გარდა	იმისა,	რომ	ანადგურებს
პირუტყვს,	 რითაც	 ძალიან	 ზარალდება	 ადგილობრივი	 მოსახლეობა,	 ასევე	 საფრთხეს
უქმნის	 ადამიანებსაც.	 მოქალაქე	 იური	 ჩხაიძე	 უკმაყოფილოა	 იმ	 ფაქტით,	 რომ	 გარემოს
დაბინძურების	 მონიტორინგის	 დეპარტამენტი	 სრულფასოვნად	 არ	 ასრულებს	 მასზე
დაკისრებულ	 მოვალეობებს,	 კერძოდ,	 არ	 ხდება	 მგლების	 რაოდენობის	 აღრიცხვა,
ყოფილი	 ქარხანა	 ,,გურიის“	 მიმდებარედ	 არსებულ	 არხი	 1-ში	 და	 არხი	 2-ში	 ჩაედინება
ფეკალური	 მასები	 და	 ა.შ.	 მას	 მიზანშეწონილად	 მიაჩნია	 აღნიშნული	 ფაქტების	 შესახებ
წერილობით	 ეცნობოს	 საქართველოს	 სახელმწიფოს	 მთავრობას,	 პრემიერ-მინისტრს,
გარემოს	დაცვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამინისტროს,	პარლამენტის	თავმჯდომარეს,
პარლამენტის	 შესაბამის	 კომიტეტებს	 და	 მათ	 ხელმძღვანელებს,	 რათა	 დადგინდეს	 ვის
მიერ	 და	 რა	 მეთოდებით	 უნდა	 მოხდეს	 დაზარებულისათვის	 მგლების	 მიერ	 მიყენებული
ზიანის	 ანაზღაურება,	 მიეკუთვნება	 თუ	 არა	 ეს	 მგლები	 ენდემურ	 ჯიშს,	 მათზე
განხორციელდეს	 მონიტორინგი	 და	 მოხდეს	 მგლების	 სტატისტიკური	 აღრიცხვა.	 ასევე,
უნდა	 შეიქმნას	 მონადირეთა	 სპეციალური	 ბრიგადები,	 რომლებიც	 გარკვეული
ანაზღაურების	 საფასურის	 სანაცვლოდ	 განახორციელებენ	 ზედმეტი	 რაოდენობის
მტაცებელი	ცხოველის	ლიკვიდაციას,	რითაც	გაკონტროლდება	სტატისტიკა.

საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა
კომისიის	თავმჯდომარემ	გიორგი	ჩახვაძემ	აღნიშნა,	რომ	 ბიუროს	სხდომის	 შემდეგ,	 ამ
საკითხთან	 დაკავშირებით,	 მას	 დაევალა	 საქართველოს	 გარემოს	 დაცვისა	 და	 სოფლის
მეურნეობის	 სამინისტროში	 გასაგზავნი	 წერილის	 მომზადება,	რომლის	 შინაარსი	 გააცნო
დამსწრე	საზოგადოებას:

,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ყოველდღიური	 ხასიათი	 მიიღო	 მგლების
მიერ	 წვრილფეხა	 და	 მსხვილფეხა	 რქოსანი	 პირუტყვის	 თავდასხმის	 (განადგურების)
ფაქტებმა.	 მუნიციპალიტეტისა	 და	 გარემოს	 დაცვის	 სამინისტროს	 ერთობლივი
მოქმედების	 მიუხედავად	 აღნიშნული	 პრობლემური	 საკითხის	 დარეგულირება	 ვერ
მოხერხდა,	 ვინაიდან	 სამინიტროდან	 მიღებული	 ნებართვისა	და	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ
სამონადირეო	 ჯგუფებთან	 ხელშეკრულების	 გაფორმების	 საფუძველზე,	 არაერთი



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მცდელობის	მიუხედავად	ვერ	ხერხდება	აღნიშნული	ტერიტორიიდან	მგლის	რაოდენობის
შემცირება.	 მუნიციპალიტეტში	 არსებული	 ფერმერული	 მეურნეობების	 მეპატრონეები
ფაქტებით	ადასტურებენ	(	წვრილფეხა	და	მსხვილფეხა	რქოსანი	პირუტყვის	ათეულობით
განადგურების	 ფაქტი)	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მგლების
კოლოსალურ	რაოდენობას,	რაც	გაუსაძლის	ხდის	ფერმერული	მეურნეობების	არსებობას.
შექმნილი	 ვითარებიდან	 გამომდინარე	 აღშფოთებას	 გამოხატავს	 მოსახლეობა.	 მათი
განცხადებით	 აღნიშნული	 მდგომარეობის	 გაგრძელების	 შემთხვევაში	 იძულებული
გახდებიან	მიატოვონ	სამეურნეო	საქმიანობა,	რაც	მათი	ოჯახების	შემოსავლის	ძირითად
წყაროს	 წარმოადგენს.	 ზემოთ	 ხსენებული	 პრობლემური	 საკითხის	 დარეგულირების
მიზნით,	გთხოვთ,	დაავალოთ	შესაბამის	სამსახურებს	შეისწავლონ	შექმნილი	ურთულესი
მდგომარეობა,	 დაადგინონ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მტაცებელი
ცხოველების	რაოდენობა	და	კვოტირება.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 გამოთქვამს	 მზადყოფნას	 შესაძლებლობის
ფარგლებში	განახორციელოს	ყველა	საჭირო	ღონისძიება.“

დეპუტატმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ამ	 წერილს	 გააგზავნიან	 ყველა	 იმ	 ინსტანციაში,
რომელსაც	ითხოვს	მოქალაქე	იური	ჩხაიძე.

ამის	 შემდეგ,	 მოქალაქე	 იური	 ჩხაიძემ	 თხოვნით	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობას,	 რათა	 მათ	 მოიწვიონ	 გარემოს	 დაცვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის
სამინისტროს	 წარმომადგენლები,	 საკრებულოს	 წევრები	 და	 შეხვდნენ	 მოსახლეობას
ზემოაღნიშნული	საკითხის	განსახილველად.
დასასრულს,	 მოქალაქე	 იური	 ჩხაიძემ	 ასევე	 თხოვნით	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობას,	ევრო	სტანდარტების	შესაბამისად	მოაწესრიგონ	ხოფერიას	ქუჩაზე,
ფერმებთან	 მისასვლელი	 გზები	 და	 ელექტროფიცირების	 საკითხები.	 მან	 იქვე	 დასძინა,
რომ	მუნიციპალიტეტისთვის	ტრაქტორების	შესაძენად	გამოყოფილი	თანადაფინანსების
თანხა,	სრულად	აუთვისებლობის	შემთხვევაში,	მოხმარდეს	სხვა	მუნიციპალიტეტს.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






