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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველოს	"

სხდომის	ოქმი	№6

ქ.ლანჩხუთი	18.11.2021	წელი

სხდომას	 ესწრებოდა:	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს"	თავმჯდომარე	ბესიკ	კუპრაძე.

ფრაქციის	 წევრები:	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 ზაალ	 სანაძე,	 ვენე
კვირკველია,	გიორგი	ჩახვაძე,	კახა	ბოლქვაძე,	კახა	თედორაძე.

მოწვეული	 პირი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია.

ფრაქციის	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	კუპრაძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის
პროექტი:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025	 წლების	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების
პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი:	ბესიკ	კუპრაძე/

2.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი:	ბესიკ	კუპრაძე/

3.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 პოლიტიკურ	თანამდებობის	 პირთა
და	 აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს
ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2018	 წლის	 18	 იანვრის	 №5	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტის	განხილვა.



/მომხსენებელი:	ბესიკ	კუპრაძე/

4.	სხვადასხვა.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025
წლების	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა
როლანდ	ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტი	 შეადგენს	 25,0	 მლნ	 ლარს.	 ეს	 მაჩვენებელი	 ერთ-ერთი	 საუკეთესოა
მუნიციპალიტეტის	 ბოლო	 წლების	 ბიუჯეტების	 მაჩვენებლებს	 შორის.	 ბიუჯეტის
შემოსულობების	 ნაწილს	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთარი	 შემოსავლები	 შეადგენს.
არასაკუთარი	 შემოსავლები	 ძირითადად	 შედგება	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი	 კაპიტალური	 და	 სპეციალური	 ტრანსფერისგან,	 რომელიც
მუნიციპალიტეტს	 ყოველწლიურად	 გამოეყოფა	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების
განსახორციელებლად.

ბოლო	 წლებში	 არსებული	 სტრატეგიის	 შესაბამისად	 პრიორიტეტულ
მიმართულებებზე	 მიმართული	 სახსრების	 ზრდამ	 შესაძლებელი	 გახადა
ადგილობრივი	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარება,	 რითაც	 თავის	 მხრივ,
უზრუნველყოფილი	იქნება	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	მოსახლეობის	სოციალური
მდგომარეობის	 გაუმჯობესება,	 მუნიციპალიტეტში	 ახალი	 სამუშაო	 ადგილების
შექმნა,	კულტურისა	და	სპორტის	სფეროების	განვითარება.

ზემო	აღნიშნულის	გათვალიწინებით	2022-2025	წწ-ში	მუნიციპალიტეტის	 სტრატეგია
თითქმის	უცვლელია	და	მოიცავს	ადგილობრივი	ინფრასტრუქტურის	განვითარებას,
მოსახლეობის	 სოციალური	 პირობების	 გაუმჯობესებას,	 საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების	 უზრუნველყოფას,	 ჯანსაღი	 ცხოვრების	 წესის	 დანერგვას	 და
სკოლამდელი	განათლების	ხელშეწყობას.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ძირითადი	პრიორიტეტებია:

ინფრასტრუქტურის	განვითარება;

დასუფთავება	და	გარემოს	დაცვა;

განათლება;

კულტურა,	ახალგაზრდობა	და	სპორტი;

მოსახლეობის	ჯანმრთელობის	დაცვა	და	სოციალური	უზრუნველყოფა.

მმართველობა	და	საერთო	დანიშნულების	ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის	 ეკონომიკური	 განვითარებისათვის	 აუცილებელ	 პირობას
წარმოადგენს	 მუნიციპალური	 ინფრასტრუქტურის	 შემდგომი	 გაუმჯობესება	 და
აღნიშნული	მიმართულება	 ბიუჯეტის	 ერთ-ერთ	მთავარ	პრიორიტეტს	წარმოადგენს.
პრიორიტეტის	 ფარგლებში	 გაგრძელდება	 საგზაო	 ინფრასტრუქტურის	 მშენებლობა
რეაბილიტაცია,	 წყლის	 სისტემების,	 გარე	 განათების	 ქსელის	 განვითარება	 და
მუნიციპალიტეტში	სხვა	აუცილებელი	კეთილმოწყობის	ღონისძიბების	დაფინანსება.



პრიორიტეტის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 როგორც	 ახალი	 ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,	 ასევე,	 არსებული	 ინფრასტრუქტურის	 მოვლა-შენახვა	 და
დაფინანსდება	მის	ექსპლოატაციასთან	დაკავშირებული	ხარჯები.

დასუფთავების	 და	 გარემოს	 დაცვის	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება
გარემოს	 დასუფთავება	 და	 ნარჩენების	 გატანა,	 მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა-
პატრონობა,	 განვითარება,	 კაპიტალური	 დაბანდებები	 დასუფთავების	 სფეროში,
უპატრონო	 ცხოველების	 მოვლითი	 ღონისძიებები	 და	 მდინარეზე	 ნაგვის	 დამჭერის
მოწყობა.	 დაფინანსდება	 აღნიშნულთან	 დაკავშირებული	 ხარჯები,
უზრუნველყოფილი	 იქნება	 მუნიციპალიტეტის	 დასუფთავება,	 ნარჩენების	 გატანა,
მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა-პატრონობა,	 უპატრონო	 ცხოველების	 მოვლითი
ღონისძიებები.	 შესაბამისად,	 ქვეპროგრამის	 ფარგლებში	 გათვალისწინებულია
ქალაქის	სანიტარული	წესრიგის	შენარჩუნება	და	გაუმჯობესება;	ნარჩენების	სრული
იზოლირება	 მოსახლეობისა	 და	 გარემოსაგან;	 მუნიციპალიტეტის	 ყოველდღიური
დაგვა–დასუფთავება	 და	 ნარჩენების	 გატანა;	 ქალაქის	 ტერიტორიის
კეთილმოწყობითი	 და	 გამწვანებითი	 სამუშაოები.	 ერთწლიანი	 და	 მრავალწლიანი
ნარგავების	 დარგვა,	 სკვერებში	 ბალახის	 გათიბვა	 ქალაქისა	 და	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე;	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 მაწანწალა	 ძაღლების
თავშესაფარში	გადაყვანა.

მომავალი	თაობების	 აღზრდის	მიმართულებით	დაწყებითი	და	ზოგადი	განათლების
გარდა	 მნიშვნელოვანი	 როლი	 ენიჭება	 ასევე	 სკოლამდელ	 განათლებას,	 რაც
თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთარ	 უფლებამოსილებებს	 განეკუთვნება	 და
შესაბამისად	 მუნიციპალიტეტის	 ერთ-ერთ	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს,	 რომლის
ფარგლებში	 მომდევნო	 წლებში	 განხორციელდება	 საბავშვო	 ბაღების
ფუნქციონირებისათვის	 საჭირო	 ხარჯების	 დაფინანსება,	 ინვენტარით
უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის	 ინფრასტრუქტურული	 და	 ეკონომიკური	 განვითარების
პარალელურად	აუცილებელია	ხელი	შეეწყოს	კულტურული	ტრადიციების	დაცვას	და
ამ	 ტრადიციების	 ღირსეულ	 გაგრძელებას.	 ამასთანავე	 ერთ–ერთი	 პრიორიტეტია
ახალგაზრდების	მრავალმხრივი	(როგორც	სულიერი,	ისე	ფიზიკური	თვალსაზრისით)
განვითარების	 ხელშეწყობა	 და	 მათში	 ცხოვრების	 ჯანსაღი	 წესის	 დამკვიდრება.
შესაბამისად,	მუნიციპალიტეტი	განაგრძობს	კულტურული	ღონისძიებების	ფინანსურ
მხარდაჭერას,	 წარმატებული	 სპორტსმენების	 ხელშეწყობას	 და	 შესაბამისი
პირობების	 შექმნას	 რათა	 ნიჭიერმა	 ბავშვებმა	 და	 ახალგაზრდებმა	 შეძლონ	 მათი
სპორტული	 შესაძლებლობების	 გამოვლინება,	 ასევე	 ახალგაზრდებში	 ცხოვრების
ჯანსაღი	წესის	წახალისების	მიზნით	გასატარებელი	ღონისძიებების	ჩატარება.

მოსახლეობის	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 ხელშეწყობა	 და	 მათი	 სოციალური	 დაცვა
მუნიციპალიტეტის	 ერთ–ერთ	მთავარ	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს.	 მუნიციპალიტეტი
არსებული	 რესურსების	 ფარგლებში	 განაგრძობს	 სოციალურად	 დაუცველი
მოსახლეობის	 სხვადასხვა	 დახმარებებით	 და	 შეღავათებით	 უზრუნველყოფას.
სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილი	 მიზნობრივი	 ტრანსფერის	 ფარგლებში
განაგრძობს	 საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 მიზნით	 სხვადასხვა
ღონისძიებების	 განხორციელებას,	 რაც	 უზრუნველყოფს	 მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის	 ჯანმრთელობის	 დაცვას	 სხვადასხვა	 გადამდები	 და	 ინფექციური
დაავადებისაგან.

სოციალური	 დაცვის	 პროგრამა	 ითვალისწინებს	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
მცხოვრები	მოსახლეობის	სხვადასხვა	ფენებისათვის	გარკვეული	შეღავათებითა	და
სოციალური	 დახმარებების	 უზრუნველყოფას.	 მზრუნველობამოკლებულთათვის
უფასო	 კვებითა	 და	 ფართით	 უზრუნველყოფას,	 დემოგრაფიული	 მდგომარეობის



გაუმჯობესების	 მიზნით	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 დახმარებას,	 სხვა	 სოციალური
პროგრამებს,	 რომლებიც	 უზრუნველყოფს	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობის
სოციალური	მდგომარეობის	გაუმჯობესებას.

პრიორიტეტის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 წარმომადგენლობითი	 და
აღმასრულებელი	 ორგანოების	 დაფინანსება.	 ამავე	 პრიორიტეტიდან	 ფინანსდება
ისეთი	 ხარჯები,	 როგორებიცაა	 სარეზრვო	 ფონდი,	 მუნიციპალიტეტის
ვალდებულბებების	 (სესხები,	 სასამართლო	 გადაწყვეტილებები)	 მომსახურება.
პრიორიტეტი	 ასევე	 ითვალისწინებს	 ა(ა)იპ	 -	 ეკონომიკური	 განვითარების	 და
ინოვაციის	ცენტრის	დაფინანსებას.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ.	მან	განმარტა,	რომ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 მაჩვენებლები	 დამოკიდებულია
საქართველოში	 არსებულ	 მაკროეკონომიკურ	 მაჩვენებლებზე	 და	 საქართველოს
კანონმდებლობით	 დადგენილ	 მაკროეკონომიკური	 პარამეტრების	 ზღვრების
დასაცავად	განსახორციელებელ	ღონისძიებებსა	და	შეზღუდვებზე.

საქართველოს	 ცენტრალური	 ხელისუფლების	 მიერ	 2022-2025	 წლების	 ძირითადი
ეკონომიკური	 და	 ფინანსური	 ინდიკატორების	 საბაზო	 მაჩვენებლების	 შესაბამისად
2022	წლისთვის	ნომინალური	მშპ-ს	ზრდის	ტემპი	განსაზღვრულია	10,8	პროცენტით.
მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ	 დადგენილების
პროექტში	 ხარჯების	 ეკონომიკური	 კლასიფიკაციის	 მუხლით	 განსაზღვრული
ასიგნებების	 ზრდა	 შეესაბამება	 საქართველოს	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის	1551	მუხლის	2-ე	პუნქტის	მოთხოვნებს.	საერთო	ჯამში	მუნიციპალიტეტის
2022	წლის	ბიუჯეტი	შეადგენს	13	434	800	ლარს.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა
როლანდ	 ლაშხიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების	 კუთხით
განხორციელდა	 ორი	 ცვლილება,	 კერძოდ:	 დღგ	 გადასახადი	 პანდემიის	 გამო
შემცირებული	იყო	1	100	000	ლარით,	მაგრამ	2022	წლისთვის	1	70	000	მდეა	მატება
ამ	 დამატებითი	 ღირებულების.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ბიუჯეტის	 დასაგეგმ
პერიოდში	 უცხოურ	 საწარმოთა	 ქონების	 გადასახადი	 500	 000-ით	 შემცირდა,
ვინაიდან	 გადამხდელებმა	 დაასრულეს	 მუნიციპალიტეტში	 თავისი	 საქმიანობა,
ხოლო	 შემოსავლების	 დანარჩენი	 ნაწილი	 წინა	 წლის	 ბიუჯეტის	 მსგავსია.	 მან
აღნიშნა,	 რომ	 2022	 წლის	 ბიუჯეტში	 არ	 არის	 გაწერილი	 ინფრასტრუქტურული
პროექტების	 თანადაფინანსების	 5%,	 რადგან	 ჯერჯერობით	 არ	 არის	 ცნობილი
პროექტების	ზუსტი	მონაცემები.	აღნიშნული	ხარჯი	გარდამავალი	ნაშთის	მეშვეობით
აღმოიფხვრება.

საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ	 2022	 წლის
ბიუჯეტის	ხარჯვით	ნაწილში	გამოყო	სამი	ძირითადი	კომპონენტი:

ü	 მოქალაქეთა	 მონაწილეობით	 გამარჯვებული	 პროექტის	 ,,ახალგაზრდული
ცენტრის’’	დაფინანსება	100	000	ლარით.



ü	მეწარმეთა	ხელშეწყობა	100	000	ლარით.

ü	 ჭკვიანი	 კამერებისა	 და	 მოძრაობის	 წესების	 მარეგულირებელი	 კამერების
დადგმაზე	150	000	ლარით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	 დოკუმენტაციისა	 და	 სამშენებლო	 სამუშაოების
ტექნიკური	 ზედამხედველობისა	 და	 ექსპერტიზის	 ხარჯები	 განსაზღვრილია	 780,0
ათასი	ლარი:
პროგრამის	 ფარგლებში	 მოხდება	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 განსახორციელებელი
ინფრასტრუქტურული	 სამუშაოებისთვის	 საჭირო	 საპროექტო	 დოკუმენტაციის
დამზადების	 ხარჯებისა	 და	 ექსპერტიზის	 ხარჯების	 ანაზღაურება.	 ასევე,	 მოხდება
სამშენებლო	 სამუშაოების	 ტექნიკური	 ზედამხედველობისათვის	 საჭირო	 ხარჯების
ანაზღაურება.

ფრაქციის	 თავმჯდომარე	 ბესიკ	 კუპრაძე	 დაინტერესდა	 თუ	 რატომ	 არ	 არის
გაზრდილი	 უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურების	 დაფინანსება,
რაზეც	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ	 განმარტა,
რომ	 უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურების	 დაფინანსება
ხორციელდება,	 როგორც	 მუნიციპალიტეტის,	 ასევე	 სახელმწიფოს	 მხრიდან.	 მან
ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ააიპ-ების,	 საკრებულოსა	 და	 მერიის	 თანამშრომელთა
სახელფასო	ხარჯი	13	თვეზე	არის	გაწერილი,	ხოლო	სახელმწიფოს	მიერ	მიღებული
10%-იანი	მატება	2022	წლის	ბიუჯეტში	არ	არის	გათვალისწინებული.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 დადგენილების
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
პოლიტიკურ	თანამდებობის	პირთა	და	 აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა
და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2018	 წლის	 18	 იანვრის	 №5	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ”
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
გააცნო	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის
უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ცვლილება	 განპირობებულია
ხელფასების	 თანასწორობასთან,	 გათანაბრებასთან	 და	 დარეგულირებასთან
დაკავშირებით,	 კერძოდ,	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი
სპეციალისტის	 ხელფასი	 აუცილებელია	 700	 ლარის	 ნაცვლად	 გახდეს	 800	 ლარი.
დადგენილების	 ამოქმედების	 ვადად	 განსაზღვრულია	 2022	 წლის	 01	 იანვარი,
შესაბამისად	 სახელფასო	 ფონდში	 ეს	 ცვლილება	 წარმოდგენილია	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის	პროექტში.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

ამით	ფრაქციის	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.



ბესიკ	კუპრაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული
საქართველო"-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული	საქართველო"	თავმჯდომარე


