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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№10
ქ.	ლანჩხუთი

15.	10.	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	საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე
გიორგი	გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	ფრაქცია	 ,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ბესიკ	 კუპრაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 პირველი
რანგის	 პირველადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელი	 (აპარატის
უფროსი)	 ნინო	 ძიძიგური,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეორე	 რანგის	 მეორადი
სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 ნუნუ
სულაკაძე,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე	რანგის	პირველი	კატეგორიის	უფროსი
სპეციალისტი	 ნუნუ	 სულაკაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის
საკითხებში	რუსუდან	გვარჯალაძე.

სხდომას	ესწრებოდნენ	მოწვეული	 სტუმრები:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
მერი	 ალესანდრე	 სარიშვილი,	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელი	თამაზ	იმედაიშვილი.

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	ოქტომბერი	11:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	6	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	6	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 ბიუროს	 წევრებს	 გააცნო	 დღის
წესრიგის	პროექტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ორგანოების	 და	 ლანჩხუთის



მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 იურიდიული	 პირების	 საკუთრებაში
არსებული	 (ბალანსზე	 რიცხული)	 ქონების	 ინვენტარიზაციის	 და	 ამორტიზებული
ან/და	გამოუყენებელი	ქონების	ჩამოწერის,	შენობა-ნაგებობის	დემონტაჟის	ან/და
ლიკვიდაციის	 ხარჯების	 მთლიანად	 ან	 ნაწილობრივ	 დაფარვის	 მიზნით
გასხვისების	 ან	 სხვა	 ნებისმიერი	 სახით	 განკარგვის	 წესების	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	დადგენილების	 პროექტის
საკრებულოს	 კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის
განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
უსახელო	 ქუჩისთვის	 ყვავილნარის	 სახელის	 მინიჭების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N19	 განკარგულებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს	 კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,
ძირითადი	კომისიის	განსაზღვრის,	განხილვის	ვადებისა	და	 საკრებულოს	 სხდომის
დღის	წესრიგის	პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	ვერიკო	კვირკველია/

3.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 სექტემბრის	 თვის
შესრულების	ანგარიშის	მოსმენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	თამაზ	იმედაიშვილი/

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	6	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	6	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ორგანოების	და	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მიერ	დაფუძნებული	იურიდიული
პირების	 საკუთრებაში	 არსებული	 (ბალანსზე	 რიცხული)	 ქონების
ინვენტარიზაციის	და	ამორტიზებული	ან/და	გამოუყენებელი	ქონების	ჩამოწერის,
შენობა-ნაგებობის	 დემონტაჟის	 ან/და	 ლიკვიდაციის	 ხარჯების	 მთლიანად	 ან
ნაწილობრივ	 დაფარვის	 მიზნით	 გასხვისების	 ან	 სხვა	 ნებისმიერი	 სახით
განკარგვის	 წესების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	მერიის	ეკონომიკისა	და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
ორგანიზაციაში	ინვენტარიზაცია	ტარდება	„საბიუჯეტო	ორგანიზაციებში	ქონების,
მოთხოვნებისა	 და	 ვალდებულებების	 ინვენტარიზაციის	 ჩატარების	 წესის
შასაბამისად,	ძირითადი	საშუალებების,	სასაქონლო-მატერიალურ	ფასეულობათა,
ფულადი	 საშუალებებისა	 და	 ანგარიშსწორებათა	 ინვანტარიზაციის	 ჩატარების
წესის“	შესაბამისად.	დადგენილების	 პროექტის	 მომზადება	 გამოიწვია	 იმან,	 რომ
მუნიციპალიტეტი	 ინვერტარიზაციის	 საკითხებში	 ხელმძღვანელობს	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებულ	 (ბალანსზე	 რიცხულ)	 ქონების
ინვენტარიზაციისა	და	ამორტიზირებული	ან	 გამოუყენებელი	 ქონების	 ჩამოწერის
წესის	დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2011
წლის	 29	 აპრილის	 N16	 დადგენილებით,	 რომელიც	 მოძველებულია	 და	 ვერ
პასუხობს	თანამედროვე	მოთხოვნებს.

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



ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1)	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ორგანოების	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 იურიდიული	 პირების	 საკუთრებაში
არსებული	 (ბალანსზე	 რიცხული)	 ქონების	 ინვენტარიზაციის	 და	 ამორტიზებული
ან/და	გამოუყენებელი	ქონების	ჩამოწერის,	შენობა-ნაგებობის	დემონტაჟის	ან/და
ლიკვიდაციის	 ხარჯების	 მთლიანად	 ან	 ნაწილობრივ	 დაფარვის	 მიზნით
გასხვისების	 ან	 სხვა	 ნებისმიერი	 სახით	 განკარგვის	 წესების	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	დადგენილების	 პროექტის
განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 იურიდიულ
საკითხთა	და	 ეთიკის	 კომისია,	 საკრებულოს	ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	და
ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	კომისია.

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

3)პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	წლის	27	ოქტომბერს	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 დადგენილების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	6	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	6	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეორე	საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	ღრმაღელის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 უსახელო	 ქუჩისთვის	 ყვავილნარის	 სახელის
მინიჭების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26
მარტის	 N19	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარემ	ვერიკო
კვირკველიამ.	 მისი	 განმარტებით,	 წარმოდგენილი	 ცვლილების	 მიხედვით,
საჯარო	რეესტრის	ეროვნული	სააგენტოს	წერილობითი	მომართვის	საფუძველზე
ზუსტდება,	 რომ	 ღრმაღელის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 სოფელ
წყალწმინდაში	ხდება	უსახელო	ქუჩისთვის	ყვავილნარის	სახელის	მინიჭება.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
უსახელო	 ქუჩისთვის	 ყვავილნარის	 სახელის	 მინიჭების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N19	 განკარგულებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს
საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია.

2)განკარგულების	 პროექტი	 განსახილველად	 გადაეგზავნოთ	 საკრებულოს
ეკონომიკის,	ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	კომისიას,
საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიას,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიას,



საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიას,	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისიასა	და	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციებს	 –	 „ქართული	 ოცნება	 –
დემოკრატიული	 საქართველო“,	 „ლანჩხუთის	 განვითარებისთვის“,	 „ერთიანი
ნაციონალური	მოძრაობა“.

3)პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	წლის	27	ოქტომბერს	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4)მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე	ვერიკო	კვირკველია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	6	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	6	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	 აგვისტოს	 თვის	 შესრულების	 ანგარიში	 სხდომას	 წარუდგინა	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა
თამაზ	 იმედაიშვილმა.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში	 2021
წლის	 სექტემბერის	თვეში	 შემოსულობებმა	 1409534,05	 ლარი	 შეადგინა,	 ხოლო
განვლილ	 საფინანსო	 პერიოდში	 ხარჯის	 სახით	 გაწეული	 იქნა	 14257156	 ლარი.
სექტემბრის	თვეში	 შრომით	 ანაზღაურებაზე	 გაიცა	 3771531	 ლარი,	 შტატგარეშე
მომუშავეთა	 ანაზღაურება	 გაიცა	 1614709	 ლარი,	 საქონელი	 და	 მომსახურების
ხარჯზე	 მიიმართა	 3623062	 ლარი;	 სხვა	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 ხარჯზე
მიიმართა	 475785	 ლარი;	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდაზე	 მიმართული	 იქნა
5787043	ლარი.

მუნიციპალიტეტის	მერმა	ალექსანდრე	სარიშვილმა	თავის	მხრივ	აღნიშნა,	რომ
სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გრანტების	 სახით	 მიღებულია	 317886	 ლარი.
სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილმა	 ტრანსფერმა	 შეადგინა	 317886	 ლარი,
მათ	 შორის	 მიზნობრივი	 ტრანსფერი,	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის	 18300	 ლარი.	 საანალიზო	 პერიოდში	 შემოსავლებმა
(კაპიტალურის	 ჩათვლით)	 1091648,05	 ლარი	 შეადგინა,	 დღგ-მ	 შეადგინა
741801,63	 ლარი.	 სასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწაზე	 გადასახადი
3361,14	ლარი.	მათ	შორის	ფიზიკური	 პირებიდან-	 3222,14	ლარი.	 არასასოფლო-
სამეურნეო	დანიშნულების	მიწაზე	 გადასახადი	 94,13	ლარი.	 სხვა	 შემოსავლების
სახით	 ბიუჯეტში	 შემოსულია	 318103,324	 ლარი.	 მათ	 შორის:	 მოსაკრებელი
ბუნებრივი	 რესურსების	 სარგებლობისთვის	 შემოსულია	 3978,08	 ლარი.
საქონლისა	 და	 მომსახურების	 რეალიზაცია-2626,57	 ლარი.	 ადმინისტრაციული
მოსაკრებლის	 შემოსავალი	 2115	 ლარი.	 ჯარიმები,	 სანქციები	 და	 საურავებით
მიღებულია	 310846,274	 ლარი.	 არაფინანსური	 აქტივების	 კლებიდან
(რეალიზაცია)	 მიღებულია	 28155,75	 ლარი.	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
განმარტებით,	 დღეის	 მონაცემებით	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შესრულების
ანგარიში	 შეადგენს	 78,4	 %-ს	 და	 მიმდინარე	 საბიუჯეტო	 წლის	 ბოლომდე
მუნიციპალიტეტის	 მხრიდან	 აღებული	 ვალდებულებების	 შესრულებას
პრობლემები	ნამდვილად	არ	შეექმნება.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

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

სხვადასხვა	საკითხები:

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 მიმართა	 საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარეს,	 რომ
მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოვიდა	 ხელწერები	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ
შუხუთის	 სტადიონს	 მიენიჭოს	 ადგილობრივი	 მკვიდრის,	 ამირან	 გოგუაძის
სახელი,	რომელიც	არის	93	წლის	და	უკვე	რამდენიმე	ათეული	წელია	უვლის	და
პატრონობს	აღნიშნულ	სტადიონს.	სწორედ	მისი	დამსახურების	შედეგად	მოვიდა



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ეს	 სპორტული	 მოედანი	 დღემდე.	 გარდა	 ამისა,	 ამირან	 გოგუაძე	 აქტიურადაა
ჩართული	 და	 ცდილობს,	 რომ	 მოეწყოს	 სხვადასხვა	 სპორტული	 ღონისძიებები.
საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარის
განმარტებით,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსი“-ს	 საფუძველზე,	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	საზღვრებში	მდებარე	გეოგრაფიული	ობიექტების	 სახელდების
წესის	 მიხედვით	 სახელის	 მინიჭება	 დასაშვებია	 პირის	 გარდაცვალებიდან
გარკვეული	პერიოდის	გასვლის	შემდეგ.

საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გიორგი	 გვარჯალაძემ	 მუნიციპალიტეტის	 მერს
მიმართა,	 რომ	 ,,გემთმშენის’’	 ბინების	 მოსახლეობა	 შეშფოთებული	 და
შეშინებულია	შენობის	საძირკველის	დაზიანების	გამო,	რაც	გამოწვეულია	წლების
განმავლობაში	სარდაფში	წყლის	ჩადინებით.

მუნიციპალიტეტის	 მერი	 დაეთანხმა	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარეს	 და	 აღნიშნა,
რომ	მდგომარება	მართლაც	რთულია.	მისი	განმარტებით,	ექსპერტიზის	დასკვნის
საფუძველზე	 მომზადებულია	 750	 000	 ლარის	 ღირებულების	 პროექტი.
ადგილობრივი	 ხარჯებით	 ეს	 ვერ	 განხორციელდება.	 გუბერნიიდან	 დაწყებული
საქმის	 კურსში	 ჩაყენებულია	 ყველა	 შესაბამისი	 ინსტანცია,	 რადგან	 პრობლემა
აუცილებლად	საჭიროებს	დროულ	მოგვარებას.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თაქვმჯდომარე	 ალექსანდრე
მახათაძე	 დაინტერესდა,	 რა	 მდგომარეობაა	 სტიქიის	 სალიკვიდაციოდ
გამოსაყოფ	თანხებთან	დაკავშირებით.	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 განმარტა,	რომ
საქართველოს	რეგიონული	განვითარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამინისტროში
საკითხის	 შესახებ	 ქონდა	 საუბარი.	 უახლოეს	 პერიოდში	 მერიის	 შესაბამის
სამსახურთან	 ერთად	 მოხდება	 დეტალური	 განხილვა	 იმისა,	 აუცილებლობიდან
გამომდინარე	 რომელი	 ობიექტია	 დასაპროექტებელი,	 რათა	 მომავალი	 წლის
იანვრისთვის	 საქართველოს	რეგიონული	 განვითარებისა	და	 ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსთან	ერთად	გადაწყდეს,	თუ	რომელი	მიმართულებიდან	მოხდეს	ამა
თუ	 იმ	 ობიექტის	 დაფინანსება.	 ასეთებია	 მაგალითად,	 სუფსის	 და	 აცანის
კულტურის	 სახლების	 გადახურვა.	 ასევე,	 მთელი	 მუნიციპალიტეტის	 მასშტაბით
მოხრეშვითი	 სამუშაოების	 გამხორციელება.	 გარდა	 ამისა,	 უკიდურეს
მდგომარეობაში	 მყოფი	 რამდენიმე	 ოჯახისთვის	 თუნუქის	 გადასახური	 მასალის
გადაცემა.	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 ასევე	 შეეხო	 სტიქიის	 შედეგად	დაზიანებული
ხიდების	თემას	და	აღნიშნა,	პროექტები	მომზადებული	და	გაგზავნილია.	უახლოეს
პერიოდში	მთავრობის	მიერ	მოხდება	მათი	განხილვა.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 თავის	 მხრივ
შენიშნა,	 რომ	 ხიდებთან	 დაკავშირებით	 იქნება	 ეს,	 თუ	 სხვა	 ობიექტებთან
მიმართებაში,	 დამპროექტებელი	 უნდა	 ჩამოვიდეს	 ადგილზე	 და	 მდებარეობის
შესწავლის	გათვალისწინებით	მოამზადოს	რეალური	ღირებულების	პროექტი.

ამით	ბიუროს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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