
 

 

 

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის 

 

ოქმი N13 

 

 

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                     27. 08. 2021  წელი 

 

    საკრებულოს  სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი  ვლადიმერ ნანაძე,  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-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 საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში რუსუდან 

გვარჯალაძე. 

 

 

    მოწვეული სტუმრები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბიძინა 

იმნაიშვილი, მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია,  მედია. 

 

    საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა  ვლადიმერ ნანაძემ აღნიშნა, რომ ბიუროს 

მიერ დღის წესრიგის განსაზღვრის შემდეგ დაემატა ერთი საკითხი და მოუწოდა საკრებულოს წევრებს 

აღნიშნული საკითხი დამატებოდა დღის წესრიგის პროექტს: 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

/მომხსენებელი  როლანდ ლაშხია/ 

 

 

     კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  19 წევრი. 

   მომხრე  საკრებულოს 19  წევრი, წინააღმდეგი არც ერთი. 



 

 

 

 

      საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ  საკრებულოს 

სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

 

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 დამტკიცების თაობაზე. 

 

 /მომხსენებელი  შოთა ჩაგუნავა/ 

 

2. „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 დამტკიცების თაობაზე. 

 

 

/მომხსენებელი  შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

  /მომხსენებელი  როლანდ ლაშხია/ 

 

4. სხვადასხვა საკითხები. 

 

 

     დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა  ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის პროექტს: 

 

      კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  19 წევრი. 

    მომხრე  საკრებულოს  19  წევრი, წინააღმდეგი არც ერთი. 

 



 

 

 

    დღის წესრიგის პირველი 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. მან განმარტა, რომ „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) უნდა შევიდეს ცვლილება და 

დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დებულების მეხუთე მუხლის „ა“ პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„ა) მუნიციპალიტეტში შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას.“ 

 

    საკრებულოს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა.  

 

   საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა 

განკარგულების პროექტს. 

       

  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  19 წევრი. 

  მომხრე  საკრებულოს 19 წევრი,  წინააღმდეგი არც ერთი. 

  მიღებულ იქნა განკარგულება N41  (27.08.2021) 

 

     საკრებულოს სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე. 

  

     დღის წესრიგის მეორე 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. 

მან განმარტა, რომ „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 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 განსახორცაიელებელ ღონისძიებებს.“ 



 

 

 

 

 

 

    საკრებულოს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა.  

 

    საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა 

განკარგულების პროექტს. 

       

  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  19 წევრი. 

  მომხრე  საკრებულოს 19 წევრი,  წინააღმდეგი არც ერთი. 

  მიღებულ იქნა განკარგულება N42  (27.08.2021) 

 

     დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის 

N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის   საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ.   მან განმარტა, რომ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტით გარე განათებაზე მოხმარებული ელ.ენერგიის დაფინანსება განისაზღვრა 230,0 ათასი 

ლარით წინა წლის ფაქტიურ ხარჯთან შედარებით 25,0 ათასი ლარით მეტი. მიუხედავად აღნიშნულისა 

გამოიკვეთა, რომ წლის დარჩენილი პერიოდისათვის დეფიციტი შეიქმნა გარე განათებაზე 

მოხმარებული ელ.ენერგიის დაფინანსების საკითხში. კერძოდ, მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს 

მდგომარეობით გაიხარჯა 217,7 ათასი ლარი, დარჩა 12,3 ათასი ლარი, რაც ვერ დააფინანსებს აგვისტოს 

თვეში მოხმარებულ ელ.ენერგიის ღირებულებას. იმის გათვალისწინებით, რომ განვლილ პერიოდში 

საშუალოდ თვის ხარჯი შეადგენს 27,3 ათას ლარს, დამატებით წლის დარჩენილი პერიოდისათვის 

109,0 ათასი ლარით უნდა გაიზარდოს მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება. ხარჯის 

დაფინანსება უნდა განხორციელდეს ჯარიმების და საურავების გეგმის 109,0 ათასი ლარით ზრდის 

ხარჯზე. 

 

 

    საკრებულოს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა.  

 

     საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ნანაძემ კენჭი უყარა 

განკარგულების პროექტს. 

       

  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  20 წევრი. 

  მომხრე  საკრებულოს 20 წევრი,  წინააღმდეგი არც ერთი. 

  მიღებულ იქნა განკარგულება N43  (27.08.2021)  

 

სხვადასხვა საკითხები:  

 



 

 

 

 






