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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
ოქმი	N17

ქ.	ლანჩხუთი
25.	11.	2022	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილეები	 ვერიკო	 კვირკველია	 და	 გიორგი	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 იურიდიულ
საკითხთა	და	ეთიკის	 კომისიის	თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე,	 საკრებულოს	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,
ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა
წულაძე,	საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი
იმნაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“
თავმჯდომარე	კახაბერ	ასკურავა,	საკრებულოს	ფრაქცია	,,ლანჩხუთი	საქართველოსთვის“
თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 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	 რუსუდან	 გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის
საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	უმცროსი	სპეციალისტი	თამარ	ფირცხალაიშვილი.

მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ეკა	 გუჯაბიძე,
მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,	 მერიის	 ქონების
მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის	სპეციალისტი	ვარდენ	კვაჭაძე.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 საპატიო	 მიზეზის	 გამო
საკრებულოს	სხდომას	ვერ	დაესწრება	მუნიციპალიტეტის	მერი	ალექსანდრე	სარიშვილი
და	დღის	წესრიგის	მეორე	საკითხს:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2023	წლის	ბიუჯეტის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების
მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების	 შესახებ,	 სხდომას
წარუდგენს	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:



1.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ქონების	საპრივატიზაციო	ობიექტების	ნუსხისა	და
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	28	მარტის	N18	განკარგულებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ვარდენ	კვაჭაძე/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 25	 ნოემბრის	 N26
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
თაობაზე.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

4.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 წლიური	 ანგარიშის
მოსმენა	გაწეული	მუშაობის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ბესიკ	ტაბიძე/

5.სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	წესრიგის	პროექტთან	დაკავშირებით	საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხისა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების
პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2019	წლის	28	მარტის	N18	განკარგულებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე”
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
წარუდგინა	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსმა
ვარდენ	კვაჭაძემ.	მან	განმარტა,	რომ	საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი
თვითმართველობის	კოდექსის	24-	ე	მუხლის	1-ლი	პუნქტის	„ე.დ“	ქვეპუნქტების	თანახმად
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო,	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 წარდგინებით	 ამტკიცებს
მუნიციპალიტეტის	ქონების	 საპრივატიზებო	ობიექტის	 ნუსხას	და	 პრივატიზების	 გეგმას.
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზებო	 ობიექტების	 ნუსხას	 და
პრივატიზების	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2019	 წლის	 28	 მარტის	 N	 18	 განკარგულებაში	 ცვლილებები
განპირობებულია	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზებო	 ობიექტების
ნუსხას	და	პრივატიზების	გეგმიდან	ქვემოთ	ჩამოთვლილი	ობიექტების	 ამოღებით,	 მათი
პრივატიზების	გამო	კერძოდ:

1)	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არამატერიალურ	 ქონებრივ
სიკეთის	 მიკუთვნებული	 წილი	 (	 შ.პ.ს.	 „ფეხბურთის	 კლუბი	 ლანჩხუთის	 გურიას	 ს/ნ
433651461	-	100-იანი	წილი).

2)	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებულ	 ჩიბათის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მდებარე	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და	 მასზე



განთავსებული	შენობა-ნაგებობა	(ხანძრისგან	დამწვარი)	(27.09.50.282)	.

ასევე	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზებო	 ობიექტების	 ნუსხას	 და
პრივატიზების	 გეგმაში“	 დასამატებელია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 აკეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მდებარე	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და	 მასზე	 განთავსებული	 შენობა-ნაგებობა	 (ს/კ
27.03.45.288)	და	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქ.	ლანჩხუთის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	მდებარე	300	კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების
მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	27.06.52.670)	.

სხდომას	 შემოუერთდნენ	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“
თავმჯდომარე	კახაბერ	ასკურავა	და	საკრებულოს	წევრი	ირმა	მგელაძე.

საკრებულოს	წევრმა	გიორგი	გოგუაძემ	 აღნიშნა,	რომ	ქ.	ლანჩხუთის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მდებარე	 300	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის
ნაკვეთი(რკინიგზის	 სადგურის	 მიმდებარედ)	 უნდა	 გასხვისდეს	 პირობიანი	 აუქციონით,
რადგან	ამ	ტერიტორიაზე	არ	იქნას	აშენებული	სხვა	რამ.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	22	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	22	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N61(25.11.2022)

დღის	წესრიგის	მეორე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2023	წლის	ბიუჯეტის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების
მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2023	წლის	ბიუჯეტი	პროექტის	მიხედვით	შემოსულობები
განსაზღვრულია	 16500000	 ლარით,	 მათ	 შორის	 შემოსავლები(კაპიტალურის	 ჩათვლით)
14330000	 ლარით,	 გრანტები	 2170000	 ლარით,	 ხოლო	 ხარჯების	 დაფინანსებისთვის
მიმართულია	ბიუჯეტის	თავისუფალი	ნაშთი	2500000	ლარი.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტის	 პროექტის	 მიხედვით	 ხარჯვითი
ნაწილი	განსაზღვრულია	19000000	ლარით;	შრომის	ანაზღაურებაზე	მიმართულია	7127400
ლარი,	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლით	 განსაზღვრულია	 7004100	 ლარი,	 სხვა
საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლით	 განსაზღვრულია	 1241600	 ლარი,	 სუბსიდიით
დაფინანსებისთვის	განსაზღვრულია	629000	ლარი,	სოც.	უზრუნველყოფაზე	მიმართულია
807200	 ლარი,	 სხვა	 ხარჯებზე	 მიმართულია	 218400	 ლარი,	 არაფინანსური	 აქტივების
მუხლით	 განსაზღვრულია	 3123900	 ლარი,	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 აღებული	 სესხის
მომსახურების	პროცენტი	შეადგენს	31900	ლარს,	ძირითადი	ვალდებულების	დასაფარად
გათვალისწინებულია	58100	ლარი.

საკრებულოს	წევრმა	ელისო	ჭიჭინაძე	დაინტერესდა,	რატომ	ეთქვა	უარი	ა(ა)იპ	,,ონკოქეა
ჯორჯია“-ს	მიერ	წარმოდგენილი	პროექტის	დაფინანსებას,	სადაც	არის	45	პაციენტი,	მაშინ
როცა	 20000	 ლარით	 ფინანსდება	 გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბი,	 რომელსაც	 ჰყავს	 7
პაციენტი.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ეკა	გუჯაბიძემ	 განმარტა,	 რომ	 ა(ა)იპ
,,ონკოქეა	ჯორჯია“-ს	მიერ	წარმოდგენილი	პროექტის	მიზანში	 აღნიშნულია	 სამედიცინო
კვლევების	 ჩატარება	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციევი	 ქალებისათვის	 და
მითითებულია	 45	 წევრი,	 მაგრამ	 რეალურად	 დიაგნოზის	 გათვალისწინებით	 არის	 22
პაციენტი.	 პროექტში	 წარმოდგენილი	 კვლევების	 ჩამონათვალში	 არ	 არის	 ისეთი
მნიშვნელოვანი	 კვლევები,	 რომელიც	 აუცილებელია	 ძუძუს	 კიბოს	 პაციენტების
ოპერაციის	 შემდგომი	 მონიტორინგისათვის,	 ჩამონათვალში	 ასევე	 არის	 კვლევები,
რომელიც	ფინანსდება	 სკრინინგის	 სახელმწიფო	 პროგრამის	 ფარგლებში.	 გარდა	 ამისა,
პროექტში	 მითითებულია	 თანხა,	 თითოეულ	 პაციენტზე	 260	 ლარი,	 ხოლო	 ბიუჯეტში



კვლევებზე	 21000	ლარია	 მითითებული,	 რაც	 მნიშვნელოვნად	 აღემატება	 45	 პაციენტის
კვლევის	ღირებულებას,	თუ	ისინი	რეალურად	 ძუძუს	 კიბოს	 პაციენტებს	 წარმოადგენენ;
ზოგადად,	 ტექსტში	 დარღვეულია	 პროექტის	 ფორმა	 და	 სტრუქტურა,	 არსად	 ჩანს
მოსალოდნელი	 შედეგები,	 მათი	 მდგრადობა	 და	 ორგანიზაციის	 გამოცდილება.
ორგანიზაცია	 დაფუძნებულია	 2022	 წლის	 მარტში,	 არსად	 ჩანს	 ორგანიზაციის	 სხვა
პროექტები,	 ურთიერთობა	 დონორებთან,	 ასევე	 პროფესიონალთა	 ჩართულობა.
შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტიდან	 პირველივე	 წელს	 საკმაოდ	დიდი	 ოდენობის	 თანხის
მოთხოვნა	არარელევანტურია.

მუნიციპალიტეტის	მერის	პირველი	მოადგილის,	ეკა	გუჯაბიძის	განცხადებით,	ეს	არ	იყო
მუნიციპალიტეტის	 ვალდებულება,	 მაგრამ	 მიუხედავად	 ამისა,	 გარკვეული	 პერიოდის
განმავლობაში	 აფინანსებდნენ	 კონკრეტულ	 პროგრამას.	 შემდეგ	 ორგანიზაციაში	 მოხდა
გარკვეული	დაპირისპირება,	 რაც	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 გასარჩევი	 ნამდვილად	 არ
არის.	 აქედან	 გამომდინარე,	 ვერც	 არჩევანი	 გაკეთდება	 და	 ვერც	 პროგრამის	 გაორება
მოხდება,	რადგან	ეს	არის	ბიუჯეტი	და	ჭირდება	სხვა	მიდგომა.	თუკი	მსჯელობის	შედეგად
აღმოჩნდება,	 რომ	 ა(ა)იპ	 ,,ონკოქეა	 ჯორჯია“-ს	 მიერ	 წარმოდგენილი	 პროექტი	 იქნება
უკეთესი,	შესაბამისად,	მოხდება	მისი	დაფინანსება.	მით	უმეტეს,	რომ	2023	წლის	 მაისის
თვეში	 მუნიციპალიტეტში	 უნდა	 გაიხსნას	 სკრინინგ-	 ცენტრი.	 ყოველივე	 ამის
გათვალისწინებით,	 უნდა	 მიიღონ	 ის	 პროექტი,	 რომელიც	 უფრო	 უკეთესი	 იქნება
მოქალაქეებისთვის.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარემ	 კახაბერ
ასკურავამ	 აღნიშნა,	 რომ	 პირადი	 კონფლიქტის	 გამო	 არც	 ერთი	 მხარე	 არ	 უნდა
დაზარალდეს,	 რადგან	 მათ	 უკან	 დგას	 პაციენტები,	 რომელთაც	 აუცილებლობიდან
გამომდინარე	ესაჭიროებათ	დახმარება.

საკრებულოს	წევრი	ნინო	მშვიდობაძე	 დაინტერესდა,	თუ	რატომ	 ირიცხება	რელიგიური
ორგანიზაციების	ხელშეწყობისთვის	გათვალისწინებული	40000	ლარი	გურიის	ეპარქიაში
შემდგომი	განკარგვისათვის	და	არ	ხმარდება	უშუალოდ	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე
არსებულ	ეკლესია-მონასტრებს.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ეკა	 გუჯაბიძემ	 განმარტა,	 რომ
აღნიშნული	 თანხა	 ირიცხება	 ტაძრების	 აშენება-რეაბილიტაციისათვის	 და	 მეუფე
ანაწილებს	მოთხოვნის	შესაბამისად.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარემ	 კახაბერ
ასკურავამ	აღნიშნა,	რომ	მაშინ,	როცა	ეს	თანხები	ირიცხება	გურიის	ეპარქიაში	და	მეუფე
ანაწილებს	 მოთხოვნის	 შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული
არაქრისტიანული	 სალოცავები	 რჩება	 დაფინანსების	 გარეშე,	 რაც	 გარკვეულ
უხერხულობას	ქმნის	სხვა	სარწმუნოების	მატარებელ	ამომრჩევლებთან	მიმართებაში.

საკრებულოს	წევრმა	ჯუმბერ	ბლაგიძემ	 აღნიშნა,	რომ	რიგი	საკითხები	მოგვარებულია,
მაგრამ	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტში	 გათვალისწინებული	 უნდა	 იქნას
მუნიციპალური	ტრანსპორტის	დამატება,	სოფლებში	შიდა	გზების	და	სუფსაში	სანიაღვრე
არხების	მოწესრიგება.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,
რომ	 კონკრეტულ	 უბანთან	 დაკავშირებით	 განკარგულება	 უკვე	 მოვიდა	 და	 ერთი	 უბანი
აუცილებლად	გაკეთდება.	რაც	შეეხება	სოფლებში	სანიაღვრე	არხების	 კეთილმოწყობას,
ამის	 განხორციელებას	 დაჭირდება	 დაახლოებით	 ერთი	 მლრდ.	 ლარი,	 ხოლო
მუნიციპალური	 ტრანსპორტის	 დამატებასთან	 დაკავშირებით	 მიმდინარეობს
მოლაპარაკება	 შესაბამის	 სტრუქტურებთან	 და	 სავარაუდოდ	 შეძენილი	 იქნება	 ოთხი
ავტობუსი,	ფინანსთა	 მინისტრთან	 შეხვედრის	 შემდეგ	 არის	დაპირება,	 რომ	 სამინისტრო
მუნიციპალიტეტს	შეუძენს	ერთ	ნაგავმზიდ	მანქანას.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	თავმჯდომარემ	 ალექსანდრე	მახათაძემ
განმარტა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2023	წლის	ბიუჯეტის	პროექტი	განხილული
იქნა

საკრებულოს	ფრაქციებსა	და	კომისიებში,	პროექტი	მათ	მიერ	გამოთქმული	შენიშვნებით
და	წინადადებებით	დაბრუნდება	მერიაში	შემდგომი	რეაგირებისათვის.



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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	22	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	22	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N62(25.11.2022)

დღის	წესრიგის	მესამე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 25
ნოემბრის	 N26	 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	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურს	 დაეწერა	 ა(ა)იპ	 სკოლამდელი	 საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო	 ცენტრის	 წერილი,	 სამსახურს	 მიზანშეწონილად	 მიაჩნია
აუცილებლობიდან	 გამომდინარე	 გაეზარდოს	 შრომის	 ანაზღაურების	 მუხლი	 148200
ლარით,	მათ	შორის	საქონელი	და	მომსახურების	73200	ლარით	არაფინანსური	აქტივების
45000	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 და	 30000	 ლარით	 ზრდა	 მოხდეს	 მუნიციპალიტეტის
სანებართვო	მოსაკრებლის	შემოსავლების	ზრდის	ხარჯზე.

საკრებულოს	 წევრმა	გიორგი	გოგუაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შემდეგ,
წლის	 განმავლობაში	 არ	 უნდა	 მოხდეს	 ცვლილება,	 გარდა	 იმისა,	 როცა	 ცენტრალური
ხელისუფლების	მიერ	მოხდება	ინფრასტრუქტურული	კუთხით	თანხის	გამოყოფა.

მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ	 განმარტა,	 რომ
ა(ა)	 იპ	 სკოლამდელ	 საგანმანათლებლო	 სააღმზრდელო	 ცენტრს	 შრომის	 ანაზღაურების
მუხლში	თანხა	 12	 თვეზე	 ქონდა	 გათვლილი,	 ცვლილება	 გამოიწვია	 ხელფასების	 10%-
იანმა	მატებამ,	რომელიც	მიმდინარე	წლის	დასაწყისში	დაიგეგმა.	ამასთანავე,	აღნიშნულ
ა(ა)იპს	თანხის	 უმეტესი	 ნაწილი	 აქვს	 შიდა	 მონაცვლეობით	და	 მხოლოდ	 30000	 ლარის
დამატებაა	საჭირო.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	22	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	22	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N63(25.11.2022)

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარის	 წლიური	 ანგარიში	 გაწეული	 მუშაობის	 თაობაზე	 სხდომას	 გააცნო
საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ.	მან	აღნიშნა,	რომ	საკრებულოს	მუშაობა	და
მისი	 უფლებამოსილებები	 განსაზღვრულია	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონით
„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსით“.	 კანონით	 განსაზღვრული
ვალდებულების	 გარდა,	 მისი,	 როგორც	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 ინტერესს
წარმოადგენს,	საკრებულოს	წევრებს	გააცნოს	საანგარიშო	პერიოდში	 საკრებულოს	 მიერ
გაწეული	მუშაობის	შესახებ	დეტალური	ანგარიში.

თავდაპირველად	უნდა	აღინიშნოს,	 რომ	 მისი,	 როგორც	 საკრებულოს	თავმჯდომარის	და
ნიგვზიანის	 და	 ნინოშვილის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის
უპირველეს	მიზანს	წარმოადგენს	თითოეული	მოქალაქის	 კეთილდღეობა.	 ასევე,	 ღრმად
აქვს	გააზრებული,	თუ	რა	მნიშვნელობის	არის	იყო	ხალხის	რჩეული	ისეთი	მაჩვენებლით,
როგორიც	 არჩევნების	 შედეგებმა	 გამოამჟღავნა,	 მისი	 მოსახლეობის	 დიდმა
უმრავლესობამ	გამოუცხადა	ნდობა	და	ვალდებულია	იყოს	თითოეული	 მათგანის	ოჯახის
წევრი,	მათი	გაჭირვებისა	და	ლხინის	გამზიარებელი.

აქვე	განმარტა,	რომ	ანგარიშის	ფარგლებში	ნაკლები	ყურადღება	იქნება	გამახვილებული



ზოგად	 უფლებამოსილებებსა	 და	 სტატისტიკურ	 მონაცემზე.	 ძირითადი	 ორიენტაცია
გაკეთებული	 იქნება	 პრობლემების	 გადაჭრაზე,	 მნიშვნელოვან	 პროექტებზე,	 რაც	 უკვე
განხორციელდა	 მუნიციპალიტეტში	 და	 ასევე	 რისი	 განხორციელებაც	 მიმდინარეობს,
გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოს	 როლზე,	 შშმ	 პირთა	 ინტეგრაციის	 კუთხით
განხორციელებულ	მნიშვნელოვან	საკითხებზე,	მოქალაქეთა	ჩართულობაზე.	თითოეული
საკითხის	მოწესრიგებაში	ხაზგასმით	იქნება	აღნიშნული	თითოეული	კომისიის	როლი.

ქრონოლოგიურად	დაიწყო	საკრებულოს	ორგანიზაციული	საქმიანობის	სფეროთი:

2021	წლის	2	ოქტომბერს	 ჩატარებული	 ადგილობრივი	თვითმმართველობის	 არჩევნების
საფუძველზე,	 2021	 წლის	 3	 დეკემბერს	 მოწვეულ	 იქნა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 პირველი	 სხდომა,	 რომელზეც	 ცნობილი	 იქნა	 საკრებულოს	 27	 წევრის
უფლებამოსილება.	 მათ	 შორის:	 მაჟორიტარი	 –	 9,	 პროპორციული	 სისტემით	 –	 18
საკრებულოს	წევრი	(„ქართული	ოცნების“	პარტიული	სიით	არჩეულ	იქნა	-	11,	„ერთიანი
ნაციონალური	მოძრაობა“	–	4,	„	საქართველოსთვის“	-2,	„ლელო“	–	1	წევრი).	საკრებულოს
წევრთაგან	-	19	(70,4%)	მამაკაცია,	ხოლო	8	 (29,6%)	ქალი.	წინა	 მოწვევის	 საკრებულოში
პროცენტული	ბალანსი	ასე	იყო	გადანაწილებული:	მამაკაცი	-	84,4%,	ხოლო	15,6%	ქალი.
დღევანდელი	 მოწვევის	 საკრებულოში	 გენდერული	 ბალანსი	 გაცილებით	 მეტად	 არის
დაცული,	 ქალთა	 რაოდენობა	 თითქმის	 გაორმაგებულია,	 ვიდრე	 ეს	 წინა	 მოწვევის
საკრებულოში	 იყო.	 ახლანდელი	 მოწვევის	 საკრებულო	 წინამორბედისგან	 იმითაც
განსხვავდება,	 რომ	 მაჟორიტარების	 რაოდენობა	 შემცირებულია.	 თუ	 წინა	 მოწვევის
საკრებულოს	შემთხვევაში	იყო	16	მაჟორიტარი,	დღეს	არის	-	9.

საკრებულოს	პირველ	 სხდომაზე	 მოქმედი	 კანონმდებლობის	 შესაბამისად,	 არჩეულ	 იქნა
საკრებულოს	 თავმჯდომარე	 და	 თავმჯდომარის	 პირველი	 მოადგილე	 და	 2	 მოადგილე,
შეიქმნა	კომისიები	და	არჩეულ	იქნა	კომისიის	თავმჯდომარეები.

პირველივე	დღიდან	საკრებულოს	თავმჯდომარეს	და	მოსახლეობის	უმრავლესობის	მიერ
არჩეულ	მერს	შორის	ჩამოყალიბდა	მეგობრული,	საქმიანი,	კოლეგიალური	ურთიერთობა,
ერთიანი	 ძალებით	 და	 კოორდინაციით,	 ოპერატიულად	 ვცდილობთ	 ჩვენი
მუნიციპალიტეტის	 თითოეული	 მოქალაქის	 პრობლემის	 მოსაგვარებლად	 ქმედითი
ღონისძიებების	 გატარებას.	 ასევე	 კოლეგიური	 ურთიერთობა	 ჩამოუყალიბდათ	 მერიის
შესაბამის	 სამსახურებს	და	 დარგობრივ	 კომისიებს.	 თითოეული	 საკითხი	 ერთობლივად
მუშავდება	და	 ერთობლივად	 ხდება	 შესაბამისი	 პრობლემის	 მოსაგვარებლად	 მსჯელობა
და	გამოსავლის	ძიება.

რაც	შეეხება	უშუალოდ	საკრებულოს,	როგორც	წარმომადგენლობითი	ორგანოს	მუშაობას,
აღსანიშნავია,	რომ	საკრებულოს	მუშაობის	ორგანიზების	მიზნით	შექმნილია	საკრებულოს
ბიურო,	 რომელიც	 შედგება	 12	 წევრისგან.	 ხოლო,	 საკრებულოში	 საკითხის	 წინასწარი
მომზადების,	 გადაწყვეტილებათა	 შესრულებისთვის	 ხელის	 შეწყობის,	 მერიის,	 მისი
სტრუქტურული	 ერთეულებისა	 და	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 იურიდიული
პირების	კონტროლის	მიზნით,	შექმნილია	საკრებულოს	კომისიები.	 თითოეული	 კომისია
მაღალი	 მოტივაციითა	 და	 გუნდური	 მუშაობით	 არის	 მოტივირებული,	 რათა	 დროულად
იქნას	შესწავლილი	მთელი	რიგი	პრობლემატური	საკითხები.

დღესდღეობით	საკრებულოში	მუშაობს	შემდეგი	მუდმივმოქმედი	კომისიები:

1.	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია	-	თავმჯდომარე	გიორგი	ხელაძე;

2.	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია	-	თავმჯდომარე	ალექსანდრე	მახათაძე;

3.	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისია	 -
თავმჯდომარე	ზაზა	წულაძე;

4.	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისია	 -
თავმჯდომარე	გიორგი	იმნაიშვილი;

5.	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	 კომისია	 -
თავმჯდომარე	კარლო	კვიტაიშვილი.

საანგარიშო	პერიოდში	გაიმართა:



საკრებულოს	 18	 (მათ	 შორის	 6	 რიგგარეშე),	 ხოლო	 ბიუროს	 12	 (მათ	 შორის	 ერთი
რიგგარეშე)	სხდომა;

იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	10	სხდომა;

საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიის	10	სხდომა;

ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 11
სხდომა;

სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისიის	9	სხდომა;

სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 7
სხდომა.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში	გარდა	კომისიებისა,	დაფუძნებულია	ასევე
ფრაქციები,	 რომლებიც	 წარმოადგენენ	 საერთო	 პოლიტიკური	 შეხედულების	 მქონე
საკრებულოს	წევრთა	ნებაყოფლობით	გაერთიანებას.	ისინი	ჩართულნი	არიან	სხვადასხვა
პროექტების	განხილვაში.

საკრებულოში	მოქმედებს	სამი	ფრაქცია.	ესენია:

1.	 „ქართული	 ოცნება	 -	 დემოკრატიული	 საქართველო“,	 სადაც	 საკრებულოს	 20	 წევრია
გაერთიანებული;

2.	„ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა“,	სადაც	4	დეპუტატია;

3.	„ლანჩხუთი	-	საქართველოსთვის“,	3	წევრით.

საანგარიშო	პერიოდში	ფრაქცია	-	„ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული	საქართველოს“	10
სხდომა	გაიმართა,	მათ	შორის	4	გასვლითი	სხდომა,	რომელიც	პარტია	„ქართული	ოცნება	-
დემოკრატიული	საქართველოს“	ოფისში	შედგა.	ფრაქციამ	საანგარიშო	პერიოდში	დააყენა
ინიციატივა	 ონკოდაავადებულების	 PET/KT	 (პოზიტრონ	 ემისიური	 ტომოგრაფიის)
კვლევის	 თანადაფინანსებასთან	 დაკავშირებით,	 რომელიც	 ფრაქციის	 წევრის,	 ელისო
ჭიჭინაძის	 იდეა	 გახლდათ.	 შემდგომ	 აღნიშნული	 ინიციატივა	 საკრებულოს	 სხდომაზე
მხარდაჭერილი	 იქნა	 უმრავლესობით	 და	 მუნიციპალიტეტის	 სოციალურ	 პროგრამაშიც
აისახა.

ფრაქცია	 „ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 ჩატარდა	 11	 სხდომა,	 ხოლო	 ფრაქცია
„ლანჩხუთი	-	საქართველოსთვის“	მიერ	ჩატარდა	-	12	სხდომა.

მან,	 როგორც	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 გარდა	 რეგლამენტით	 განსაზღვრული
სხდომებისა,	 დაიწყო	 თანამდებობის	 პირებთან	 ყოველ	 2	 კვირაში	 ერთხელ	 სამუშაო
შეხვედრები,	სადაც	მიმდინარეობს	მსჯელობა	პრობლემური	საკითხების	გადაწყვეტისა	და
აღმოფხვრის	 მიზნით,	 თითოეული	 თანამდებობის	 პირის	 მიერ	 ხდება	 მიმდინარე
პრობლემებზე	აქცენტის	 გაკეთება	და	 იმართება	 მსჯელობა.	 ეს	 შეხვედრები,	 რომელსაც
აქტიურად	 ესწრება	 მუნიციპალიტეტის	 მერი,	 ეხმარება	 მათ	 უფრო	 ოპერატიულად	 და
კოორდინირებულად	 უზრუნველვყოთ	 მუნიციპალიტეტის	 წინაშე	 მდგარი	 ყველა
პრობლემის	დაჯგუფება	და	გადაჭრა.

ამ	 მოწვევის	 საკრებულოში	 მუშაობის	 დაწყება	 მოხდა	 საკმაოდ	 რთულ	 ვითარებაში.
მსოფლიო	 მოიცვა	 გლობალურმა	 პანდემიამ,	 რასაც	 კორონავირუსი	 ჰქვია.	 ამიტომ	 ხშირ
შემთხვევაში	 სხდომების,	 შეხვედრების	 გამართვა	 უწევდათ	 ყველა	 იმ	 წესით	 და
რეკომენდაციის	მკაცრი	დაცვით,	რომელიც	ჯანდაცვის	სამინისტროდან	მოდიოდა.

კორონავირუსის	 პანდემიამ	 ზოგადად	 ადამიანების	 ყოველდღიურობაზე	 მოახდინა
გავლენა,	 მაგრამ	 ნაბიჯ-ნაბიჯ	 მაინც	 დაუბრუნდნენ	 აქტიურ	 ცხოვრებას.	 საკრებულო,
როგორც	 წარმომადგენლობითი	 ორგანო,	 უზრუნველყოფს	 ნორმატიული
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტების	შემუშავებას,	განხილვასა	და	მიღებას.

მიმდინარე	 წელს,	 საქართველოს	 ორგანულ	 კანონში	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსში“	და	სხვა	დარგობრივ	კანონებში	შესულმა	ცვლილებებმა



ნათლად	 დაგვანახა	 რიგი	 ნორმატიული	 აქტების	 მოქმედ	 კანონმდებლობასთან
შესაბამისობაში	 მოყვანის	 საჭიროება,	 ეტაპობრივად	 განხორციელდა	 მათი
სამართლებრივად	გამართვა.

ანგარიშის	 ფარგლებში	 აღნიშვნის	 ღირსია	 რიგი	 ნორმატიული	 აქტები,	 რომელიც
წარმოადგენს	 წინ	 გადადგმულ	 ნაბიჯს	და	 მათი	 შემუშავება	 დადებითად	 აისახება	 ჩვენს
მოსახლეობაზე.

იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 მიერ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	რეგლამენტში	 განხორციელდა	 ისეთი	 ცვლილებები,	 რომელიც	 უშუალოდ
დამოკიდებული	 იყო	 პრაქტიკულ	 საქმიანობასთან,	 დოკუმენტბრუნვასთან	 და	 ამ	 მხრივ
უფრო	 მოქნილი	 გახდა.	 ამისათვის,	 კომისიამ	 დეტალურად	 განიხილა	 რეგლამენტში
შესატანი	ცვლილებები.

იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიამ	 ასევე,	 განიხილა	 მოქალაქეთა	 საინიციატივო
ჯგუფის	 ინიციატივები.	 როგორც	 ცნობილია,	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული	 ორგანიზებისა	 და	 მისი	 იდენტურობის	 განსაზღვრის	 საკითხებში,
საკრებულოს	ერთ-ერთ	 მნიშვნელოვან	 უფლებამოსილებას	 წარმოადგენს	 გეოგრაფიული
ობიექტების	სახელდება,	ხოლო	სსიპ	საჯარო	სკოლისთვის	სახელის	მინიჭების	კუთხით	-
თანხმობის	 გაცემა.	 სწორედ,	 იურიდიულ	 საკითხთა	და	 ეთიკის	 კომისიის	 მხარდაჭერით,
სსიპ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	ჩიბათის	საჯარო	სკოლას	ზაზა	სულაბერიძის
სახელი,	ხოლო	სსიპ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	N3	 საჯარო	 სკოლას	 -	 ვაჟა	თოდუას
სახელი	 მიენიჭა.	 კომისიის	რეკომენდაციით,	 ქალაქ	 ლანჩხუთში	 თავისუფლების	 ქუჩის
მეორე	ჩიხს	დამსახურებული	პედაგოგის,	დარეჯან	 ქინქლაძის	 სახელი	 მიენიჭა.	 ამჟამად
კომისია	 აქტიურად	 მუშაობს	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 სოფელ	 ჭინათში	 ერთ-ერთ
მთავარ	ქუჩას	მიენიჭოს	პროფესორ	თამაზ	გოგიჩაიშვილის	სახელი.

იურიდიულ	 საკითხთა	და	 ეთიკის	 კომისიამ	 განიხილა	 და	 შემდგომი	 მსვლელობა	 მისცა
მერიის	სამსახურების	დებულებებს	და	განისაზღვრა	მერიის	სტრუქტურა.

რაც	 შეეხება	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სფეროს	 და	 მიმდინარე,	 2022	 წლის	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 შესახებ	 დადგენილებას,	 ის	 ჯერ	 კიდევ	 წინა	 მოწვევის
საკრებულოს	მიერ	იქნა	დამტკიცებული	გასული	წლის	25	ნოემბერს,	დადგენილება	26-ით
და	შეადგენდა	13	434	800	ლარს.

მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის	შემოსავლები	განისაზღვრა	13	184	800	ლარით,
ბიუჯეტის	 თავისუფალი	 ნაშთიდან	 ხარჯებზე	 მიიმართა	 250	 000	 ლარი.	 ბიუჯეტის
ასიგნებები	 განისაზღვრა	 13	 434	 800	 ლარით,	 ცვლილება	 განხორციელდა	 5-ჯერ	 და
პირველი	ნოემბრის	მდგომარეობით	შეადგენს	31	467	874	ლარს.

ბიუჯეტში	 1	 ნოემბრის	 მდგომარეობით	 მობილიზებულია	 19	 605	 913	 ლარი,	 წლიური
პროგნოზის	 74,4%-ი.	 მათ	 შორის	 -	 შემოსავლების	 სახით	 (კაპიტალურის	 ჩათვლით)
მიღებულია	 11	 688	 986	 ლარი,	 რაც	 წლიური	 გეგმის	 80,7%-ს	 შეადგენს.	 სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან	ჩამორიცხულია	გრანტები-7	916	927ლარი,	წლიური	პროგნოზის	66,8%-ი.

ბიუჯეტში	ეტაპობრივად	მოხდა	ცვლილებები	და	დღეისათვის	მისი	ოდენობა	31	მილიონ
ლარზე	 მეტია,	 რაც	 ბოლო	 წლების	 სტატისტიკიდან	 გამომდინარე	 ყველაზე	 მაღალი
ციფრია.

რაც	 შეეხება	 2021	 წლის	 ბიუჯეტს	 -	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020
წლის	 25	 დეკემბრის	 N21	 დადგენილების	 თანახმად:	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	 შემოსავლები	 განისაზღვრა	 11	 013	 300	 ლარით,	 ბიუჯეტის	 თავისუფალი
ნაშთიდან	 მიიმართა	 1	 511	 100	 ლარი.	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 12	 524	 400	 ლარით,
საფინანსო	 წლის	 პერიოდში	 ბიუჯეტში	 8-ჯერ	 განხორციელდა	 ცვლილება,	 რის	 შედეგად
გაიზარდა	(ძირითადად	რეგიონული	ფონდი)	13	652	637	ლარით	და	განისაზღვრა	26	177	037
ლარით.

საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიამ	მოისმინა	გასულ	წლის	ბიუჯეტის	შესრულების	ანგარიში
და	ის	დამაკმაყოფილებლად	მიიჩნია.

მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 მართვისა	 და	 განკარგვის	 სფეროს	 კუთხით	 ეკონომიკის,



ქონებისა	მართვისა	და	 ბუნებრივი	რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 მიერ	 შესწავლილი
იქნა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 არსებული
საპრივატიზაციო	 გეგმასა	 და	 ნუსხაში	 შესატანი	 ქონებები.	 ასევე,	 კომისიის	 მიერ
რეკომენდაცია	 მიეცა	 მერიის	 შესაბამის	 სამსახურებს,	 რათა	 მიემართათ	 ეკონომიკის
სამინისტროსთვის,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საზღვრებში	არსებული	უსახური
ქონებები,	რომლებიც	აუშნოებს	და	ამახინჯებს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	იერსახეს,
ასევე	საფრთხის	 შემცველია	 მოსახლეობისთვის	და	 იმყოფება	 შესაბამისი	 სამინისტროს
ბალანსზე,	 საბოლოოდ	 მომხდარიყო	 მათი	 პრივატიზება	 ან	 გადმოცემა
მუნიციპალიტეტისთვის.

ეკონომიკის,	ქონებისა	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	კომისიის	აქტიური
ჩართულობით	 მომზადდა	 შპს	 „ფეხბურთის	 კლუბი-ლანჩხუთის	 გურია“	 პრივატიზების
გეგმა,	 რომლის	 მიზანი	 გახლდათ,	 ხელი	 შეეწყოს	 ფეხბურთის	 პოპულარიზაციას	 და
განვითარებას.	ლანჩხუთელებისთვის	ფეხბურთს	ძალიან	დიდი	დატვირთვა	და	მოტივაცია
აქვს,	რაც	იმ	100	წლოვანი	ისტორიის	დამსახურებაა,	რომელიც	ჩვენს	მუნიციპალიტეტში
1924	წლიდან	იღებს	სათავეს.

შპს	 „ფეხბურთის	 კლუბი-ლანჩხუთის	 გურია“	 ელექტრონულ	 აუქციონზე	 თავისი
პირობებით	37400	ლარად	შპს	„ჯი	ბი	არმა“	შეიძინა.

სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის
მიერ	 განხილულ	 იქნა	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან
სოციალური	დახმარების	გაცემისა	და	მიღების	წესის	დამტკიცების	შესახებ“	24	პროგრამა
და	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალურ-კულტურულ
ღონისძიებათა	პროგრამების	დაფინანსების	წესის	დამტკიცების	 შესახებ“	 -11	 პროგრამა.
მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტიდან	მიმდინარე	წელს	24	 სოციალური	 პროგრამა	ფინანსდება
(სულ	 780	 ათას	ლარზე	 მეტით),	 საჭიროებისამებრ,	 მიზნობრივად	 ხდება	 ბენეფიციარზე
მორგება.	 პროგრამის	 ფარგლებში	 ფინანსდება	 როგორც	 მზრუნველობა	 მოკლებული
ბენეფიციარების	კვების	უზრუნველყოფა	და	 სოციალურად	დაუცველი	 ბავშვების	ფსიქო-
სოციალური	 რეაბილიტაცია,	 ასევე,	 ხორციელდება	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების
დახმარების,	 უსახლკარო	 ოჯახების	 ქირავნობის	 პროგრამაში	 ჩართვა.	 ამასთან,
მნიშვნელოვანი	ყურადღება	ეთმობა	ქრონიკული	დაავადების	მატარებელ	ბენეფიციარებს.
ასევე,	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური
მოვლენების	შედეგად	დაზარალებულ	ოჯახებს.

სოციალური	პროგრამის	კუთხით	მოკლედ	ჩამოაყალიბა	სტატისტიკური	მონაცემი:

სოციალური	პროგრამებით	სარგებლობენ:

მზრუნველობამოკლებულთა	 უფასო	 კვებით	 უზრუნველყოფის	 პროგრამა	 -	 105
ბენეფიციარი.

მრავალშვილიანი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა	-	19	ბენეფიციარი;

მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით
უზრუნველყოფის	პროგრამა	-	49	ბენეფიციარი;

ომის	 მონაწილე	 ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა	 -	 73
ბენეფიციარი;

მოსწავლეთა	ტრანსპორტირების	პროგრამა	-	100	ბენეფიციარი;

ცენტრ	„იავნანას“	თანადაფინანსების	პროგრამა	-	24	ბენეფიციარი;

ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით	 დაავადებულთა
სამედიცინო	დაწესებულებაში	ტრანსპორტირების	პროგრამა	-	16	ბენეფიციარი;

იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამა	-	30	ბენეფიციარი;

სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა	 -	 ისარგებლა	 541
ბენეფიციარმა;



მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების
შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახებისთვის	 ერთჯერადი	 დახმარების	 პროგრამით
ისარგებლა	30	ოჯახმა;

ლანჩხუთის	 რეგიონული	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	 პროგრამა	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციები	 ქალებისათვის
სარგებლობს	27	ბენეფიციარი;

ხანდაზმულ	(100	და	მეტი	წლის	ასაკის)	პირთა	დახმარების	პროგრამა	-	1	ბენეფიციარი;

უპატრონო	მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურების	პროგრამა	-	9	ბენეფიციარი;

გარდაცვლილი	 ვეტერანების	 სარიტუალო	 მომსახურების	 პროგრამამ	 -	 4	 ადამიანზე
იმუშავა;

ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამით	 ისარგებლა	 102
ბენეფიციარმა;

მედიკამენტების	შეძენაზე	დახმარების	პროგრამით	ისარგებლა	84	ბენეფიციარმა;

შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა	-	20	ბენეფიციარი;

ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	ქვეპროგრამით	მოსარგებლე	შშმ	ბავშვების	და	 მათი	თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	დაფინანსების	პროგრამა	-	21	ბენეფიციარი;

სახელმწიფო	 ზრუნვის	 სისტემიდან	 გასული	 ახალგაზრდების	 დახმარების	 პროგრამა	 -	 9
ბენეფიციარი;

მინდობით	 აღზრდაში	 განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ
ოჯახში	დაბრუნება	განხორციელდება	ერთჯერადი	ფინანსური	დახმარების	 პროგრამა	 -	 4
ბენეფიციარი;

0-დან	18	წლამდე	დედ-მამით	ობოლ	 ბავშვებს	და	 შშმ	 ბავშვებს,	 რომელიც	 არის	ობოლი
ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა	-	6	ბენეფიციარი;

ცელიაკიით	დაავადებულთა	(18	წლამდე	ასაკის)	კვებითი	დანამატებით	უზრუნველყოფის
პროგრამა	-	1	ბენეფიციარი;

აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	სარეაბილიტაციო	კურსის	დაფინანსების	პროგრამა	-
11	ბენეფიციარი;

კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთა	და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა	 ტრანსპორტირებით
დახმარების	პროგრამა	-	167	ბენეფიციარი.

სოციალური	კუთხით	ძალიან	მნიშვნელოვანია,	რომ	ლანჩხუთში	ძუძუს	კიბოს	სკრინინგის
ცენტრი	 იქმნება,	 რომელიც	 თანამედროვე,	 ძვირადღირებული	 აპარატურით	 იქნება
აღჭურვილი.	პროექტი	 ევროკავშირის	 კვლევისა	და	 ინოვაციის	 პროგრამის	 „ჰორიზონტი
2020-ის“	 ფარგლებში	 ფინანსდება.	 ცენტრი	 შუხუთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
განთავსდება.

ლანჩხუთში	 მალე	 გვექნება	 150	 სტუდენტზე	 გათვლილი	 მულტიპროფილური	 კოლეჯი,
რომელიც	ოზურგეთის	კოლეჯის	 „ჰორიზონტი“	 სასწავლო	 ბაზა	 იქნება,	 რაც	 სოციალური
კუთხით	 ძალიან	 კარგი	 და	 მისასალმებელი	 მოვლენაა.	 კოლეჯში	 პროფესიული
განათლების	 მსურველები	 შეძლებენ	 ტურიზმის,	 სოფლის	 მეურნეობის,	 ინფორმაციული
ტექნოლოგიების,	 ინჟინერიის,	 განათლებისა	 და	 მომსახურების	 სფეროს	 პროფესიების
დაუფლებას.

აქტუალობიდან	 გამომდინარე,	 იგი	 შეეხო	 მუნიციპალიტეტში	 განხორციელებულ	 და
განსახორციელებელ	ინფრასტრუქტურულ	პროექტებს,	რომელთაგან	ზოგიერთი	მათგანის
შესახებ	ზემოთ	ისაუბრა.



საკრებულოს	სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმარების	და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისია	და
მისი	წევრები	საანგარიშო	პერიოდში	აქტიურად	მონაწილეობდნენ	პროექტების	შერჩევასა
და	 განხორციელებაში.	 განსაკუთრებით	 აღნიშნა	 მაჟორიტარი	 დეპუტატების	 აქტიური
მონაწილეობა	ამ	მხრივ	და	ის	ფაქტი,	რომ	წელს	ინფრასტრუქტურული	 პროექტებისთვის
გაცილებით	მეტი	თანხებია	გათვალისწინებული,	ვიდრე	გასულ	წლებში.

რეგიონული	განვითარების	ფონდის	მიერ	ჯამში	6	მილიონამდე	თანხა	იხარჯება,	რითაც:

ქალაქის	ტერიტორიაზე	შემდეგი	ქუჩების	მოასფალტება	მოხდა:	დუმბაძის,	წმინდა	ნინოს,
წულაძის,	გოგიჩაიშვილის,	მარჯანიშვილის,	გვარჯალაძის,	მდინარაძის,	თავისუფლების,
კუპრეიშვილის	შესახვევის	და	ჭავჭავაძის;

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების
რეაბილიტაცია;

ნიგოითის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 ჯიხეთის	 დედათა	 მონასტრის	 ტერიტორიის
ელექტრიფიცირების	სამუშაოები;

ქალაქ	ლანჩხუთში	8	მრავალბინიანი	სახლის	სახურავის	რეაბილიტაცია;

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	აკეთის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	სოფელ	შუხუთიდან
სოფელ	გაგურის	ცენტრამდე	გზის	რეაბილიტაცია.	ეს	პროექტი	გარდამავალია,	და	აკეთის
მიმართულებით	გზის	სრულ	რეაბილიტაციაზე	4	მილიონ	ლარზე	მეტი	დაიხარჯება.

ქალაქ	ლანჩხუთში	გორგასლის	ქუჩაზე	მრავალბინიანი	საძირკვლის	გამაგრება;

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ნიგოითის,	გვიმბალაურის,	ნინოშვილის,	მამათის,	აცანის,
შუხუთის,	 ჯურუყვეთის,	 ნიგვზიანის,	 ჩოჩხათის,	 ლესის	 და	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	შიდა	სასოფლო	გზების	რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური	 განვითარების	 ფონდის	 მიერ	 სუფსაში	 აშენდა	 იუსტიციის	 სახლი,
რომელიც	მოსახლეობას	უკვე	ემსახურება.

სუფსაში	და	სოფელ	ხაჯალიაში	შენდება	100-100	ბავშვზე	გათვლილი	ბაღები.

მგფ-ის	 ფონდის	 მიერ	 განხორციელდა	 ქალაქ	 ლანჩხუთის	 ცენტრის	 რეაბილიტაცია,
რომელიც	5	მილიონ	100	ათასი	ლარი	დაჯდა.	 მოხდა	 12	 შენობის	რეაბილიტაცია,	 ასევე,
განხორციელდა	 ქალაქის	 ცენტრალური	 მოედნის,	 ცენტრალური	 პარკის	 და
საავტომობილო	 მაგისტრალიდან	 ლანჩხუთში	 შესასვლელი	 კვანძის	 მიმდებარე
ტერიტორიის	განახლება.

საქართველოს	გაერთიანებული	წყალმომარაგების	კომპანიის	მიერ	აკეთის,	ჯურუყვეთის,
ღრმაღელის	 და	 ჩოჩხათის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 წყალმომარაგების	 ქსელის
რეაბილიტაცია	ხორციელდება.

სოფლის	 პროგრამის	 ფარგლებში	 ლანჩხუთის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 55-ვე
სოფელში	 748	 ათასი	 ლარის	 სამუშაოები	 მიმდინარეობს.	 მოსახლეობის	 აქტიური
ჩართულობით,	 სოფლის	 კრებებზე	 მოხდა	 იმ	 პრიორიტეტების	 განსაზღვრა,	 რომელიც
შემდგომ	აღნიშნულ	პროგრამაში	იქნა	გათვალისწინებული.

საქართველოს	 რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 ფარგლებში	 მიმდინარე
სამუშაოები:

ჩიბათის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობა,
მდინარე	 ფიჩორამდე	 მისასვლელი	 გზის	 რეაბილიტაცია.	 ასევე,	 მდინარეზე
ნავმისადგომის	და	სხვა	ინფრასტრუქტურის	მოწყობა.	ასევე	სოფელ	ჩიბათში	ტურისტული
ცენტრის	ელექტრიფიცირების	სამუშაოები.	ჯამში	1,5	მილიონ	ლარზე	მეტი	დაიხარჯება.

მაჩხვარეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში,	 სოფელ	 ორაგვეში	 ტურისტული
ინფრასტრუქტურის	მოწყობა,	რომელიც	ორ	ეტაპად	განხორციელდება	და	ჯამში	4	მილიონ
ლარზე	მეტი	დაიხარჯება.



იგეგმება	 გაზიფიცირების	 მასშტაბური	 სამუშაოები,	 რომელიც	 განხორციელდება
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სოფლებში:	ჯიხანჯირი,	შრომისუბანი,	ჩოჩხათი,	მოედანი,
ხორეთი,	 კოკათი,	 ნინოშვილი,	 ყელა,	 ხაჯალია,	 ნიგვზიანი,	 არჩეული,	 ჩანჩეთი,
ჯურუყვეთი,	ეწერი,	ბაღლეფი	და	გულიანი.

თითოეული	 საკითხი,	 განცხადება,	 წინადადება	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირებს
კონტროლზე	 აქვთ	 აყვანილი	 და	 ეტაპობრივად	 მოხდება	 უდიდესი	 ნაწილის
დაკმაყოფილება	ან	მაქსიმალური	მხარდაჭერა.

მან	 ასევე	 აღინიშნა	 საკრებულოში	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 გენდერული
თანასწორობის	 საბჭოს	 როლი,	 რომელიც	 შექმნილია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში
გენდერულ	 საკითხებზე	 სისტემური	 და	 საქართველოს	 პარლამენტის	 მიერ	 შექმნილი
გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოსთან	 კოორდინირებული	 მუშაობის
უზრუნველსაყოფად.	 იგი	 ახორციელებს	 მუნიციპალიტეტის	 ორგანოებისა	 და
თანამდებობის	 პირთა	 მიერ	 მიღებული	 სამართლებრივი	 აქტების	 ანალიზს	 გენდერული
თვალსაზრისით	 და	 შეიმუშავებს	 წინადადებებს	 გენდერული	 უთანასწორობის
აღმოფხვრის	უზრუნველსაყოფად.	საბჭომ	რამდენიმე	სხდომა	ჩაატარა,	დაამტკიცა	სამუშაო
გეგმა,	 ასევე	 ის	 მიმართულებები,	 რომელიც	 პრიორიტეტად	 იქნა	 მიჩნეული.	 საბჭოს
წევრებმა	 გაიარეს	 სწავლება-ტრენინგები	 და	 აიმაღლეს	 კვალიფიკაცია.	 რამდენიმე
შეხვედრა	 შედგა	 არასამთავრობო	 სექტორის	 წარმომადგენლებთან,	 ახალგაზრდობასთან,
მოისმინეს	მათი	ხედვები	და	გეგმები.	გენდერული	თანასწორობის	 საბჭოს	 შეხვედრებზე
დაიგეგმა,	რომ	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	აუცილებელია	მოსახლეობის	აქტივობა	და
საბჭოს	 წევრების	 მიერ	 ინფორმაციის	 მიწოდება	 მათთვის	 საჭირო	 საკითხებზე.	 საბჭოს
წევრები	2023	წლის	ბიუჯეტის	ფორმირებაში	აქტიურად	იქნებიან	ჩართულები.

დღეისათვის	გენდერის	საბჭოში	გაერთიანებულია	31	წევრი,	მათ	შორის	 არიან	როგორც
საკრებულოს,	ასევე	არასამთავრობო	ორგანიზაციების	წარმომადგენლები.

საკრებულოს,	 საკრებულოს	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 ორგანიზაციულ-ტექნიკურ
უზრუნველყოფას	 ახორციელებს	 საკრებულოს	 აპარატი.	 მისი	 უფლებამოსილება,
სტრუქტურა	 და	 მუშაობის	 ორგანიზება	 განსაზღვრულია	 საკრებულოს	 აპარატის
დებულებით.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 აპარატს	 არსებული	 კანონმდებლობის
შესაბამისად,	გაწეული	აქვს	გარკვეული	მუშაობა.	თანამშრომელთა	შორის	ფუნქციები	და
უფლებამოვალეობანი	 განაწილებულია	 სტრუქტურის	 მიხედვით.	 აპარატის
თანამშრომლები	 უზრუნველყოფენ	 ორგანიზაციულ,	 იურიდიულ,	 დოკუმენტურ,
ანალიტიკურ	 და	 საინფორმაციო	 მომსახურებას.	 აპარატს	 დიდი	 წვლილი	 შეაქვს
საკრებულოს,	საკრებულოს	ბიუროს,	 კომისიებისა	და	ფრაქციების	 სხდომების,	 აგრეთვე,
საკრებულოს	 და	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირთა	 მიერ	 სხვა	 ღონისძიებების
ჩატარებაში;	 უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 აპარატი	ოპერატიულად	 ახორციელებს	 საკრებულოს
საქმიანობის	ორგანიზაციულ-ტექნიკურ	უზრუნველყოფას.

მთლიანობაში,	საკრებულოს	აპარატის	ხელშეწყობით	მომზადდა	სამართლებრივი	აქტების
პროექტები,	 სხვადასხვა	 უწყებებსა	 და	 ორგანიზაციებთან	 გასაგზავნი	 წერილები,
მიმართვები	და	სხვა	დოკუმენტები.

მისი	თქმით,	ყურადღების	მიღმა	არც	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	შშმ	პირები	რჩებიან,
ვინაიდან	 მუნიციპალიტეტისთვის	 ამ	 ადამიანების	 ხელშეწყობა	 და	 საზოგადოებაში
ინტეგრაცია	ძალზედ	მნიშვნელოვანია.

საკრებულოს	 წევრები	 ასევე	 აქტიურად	 არიან	 ჩართული	 მოქალაქეთა	 დახმარების
კუთხით.	 მათი	 შუამდგომლობების	 საფუძველზე	 ხდება	 სოციალური	დახმარების	 გაცემა.
ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 მთავარი	 როლი	 და	 მიზანია	 საზოგადოების
ჩართულობის	 უზრუნველყოფა.	 სწორედ,	 მოქალაქეთა	 ჩართულობის	 ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი	გამოვლინებაა	დასახლების	საერთო	 კრება,	 რომელიც	 კორექტირებული
იქნა,	დაიხვეწა	და	უფრო	თვალნათლივ	ჩამოყალიბდა	პროცედურები.	ასევე	გაფართოვდა
საკითხთა	წრე,	რომელთა	გადაწყვეტაში	მოსახლეობა	იღებს	მონაწილეობას.

მუნიციპალიტეტის	ორგანოები	 ვალდებული	 არიან,	 ადგილობრივი	თვითმმართველობის
განხორციელების	პროცესში	მაქსიმალურად	უზრუნველყონ	მოქალაქეთა	ჩართულობა.



საკრებულოს	 თავმჯდომარე,	 თითქმის	 ყოველდღიურ	 რეჟიმში	 ახდენდა	 მოქალაქეთა
მიღებას.	 მომართვიანობა	 ძირითადად	 სოციალური	 და	 ინფრასტრუქტურული
პრობლემების	მიმართულებით	ჭარბობს.	შესაძლებლობების	ფარგლებში	ადგილზე	ხდება
დახმარების	 გაწევა,	 ასევე,	 მოქალაქეთა	 ინფორმირებულობა	 ამა	 თუ	 იმ	 საკითხთან
დაკავშირებით.

საანგარიშო	 პერიოდში	 უწყვეტ	 რეჟიმში	 ხორციელდებოდა	 საკრებულოს	 სხდომების
პირდაპირი	 ტრანსლირება.	 დაინტერესებულ	 პირებს	 შეუძლიათ	 სოციალური	 ქსელის
საშუალებით	 (საკრებულოს	 ფეისბუქ-	 გვერდზე)	 თვალი	 ადევნონ	 სხდომების
მიმდინარეობას.	 მან	 აღნიშნა	 ის	 ფაქტიც,	 რომ	 საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოს
სხდომებზე	სიტყვით	გამოვიდა	მუნიციპალიტეტის	რამდენიმე	მოქალაქე.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 სარგებლობს	 სოციალური	 ქსელით
(Facebook),	სადაც	პერმანენტულად	ქვეყნდება	ბიუროს,	კომისიის,	ფრაქციის,	საკრებულოს
სხდომების	 შესახებ	 ინფორმაცია	 და	 ყველა	 ის	 ღონისძიება,	 რომელშიც	 საკრებულოს
წევრები	 იღებენ	 მონაწილეობას,	 ფუნქციონირებს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ოფიციალური	 ვებ-გვერდი	 www.lanchkhuti.org.ge,	 სადაც	 პროაქტიულად	 ქვეყნდება
საკრებულოს	საქმიანობის	შესახებ	ინფორმაცია.

საკრებულოს	 თავმჯდომარეს	 მიაჩნია,რომ	 საკრებულოს	 გაცილებით	 მეტის	 გაკეთება
შეუძლია	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობის	 საკეთილდღეოდ.	 ბიუროსა	 და	 თითოეული
საკრებულოს	 წევრთან	 ერთად,	 მუნიციპალიტეტის	 მერთან,	 აღმასრულებელი
ხელისუფლების	 სხვა	 წარმომადგენლებთან	 ურთიერთთანამშრომლობით,	 ერთობლივი
ძალისხმევით	 ნამდვილად	 შეძლებენ	 მუნიციპალიტეტში	 არსებული	 პრობლემების
დაძლევას	და	მოგვარებას.

საკრებულოს	 აპარატის	 ხელშეწყობით	 მომზადებული	 სამართლებრივი	 აქტების
პროექტები,	 სხვადასხვა	 უწყებებსა	 და	 ორგანიზაციებთან	 გასაგზავნი	 წერილები,
მიმართვები	და	სხვა	დოკუმენტები:

მუნიციპალიტეტის	 მერიიდან	 და	 სხვა	 ორგანიზაციებიდან	 შემოსულია	 პროექტები	 და
მიღებულია	გადაწყვეტილებები:	ბრძანება	-	197,	განკარგულება	-	81,	დადგენილება	-	36);

საჯარო	 ინფორმაციის	 მოთხოვნის	თაობაზე	 შემოსულია	 14	 განცხადება,	 დაკმაყოფილდა
ყველა.

მუნიციპალიტეტის	 გარეთ	 საკრებულოდან	 გაგზავნილია	 -	 44	 წერილი,	 მათ	 შორის:	 2021
წელს	–	10,	2022	წელს	–	34	.

დაკმაყოფილებულია	 ყველა	 (შვებულება,	 ხელფასის	 ცნობა,	 საკრებულოს	 სხდომაზე
დასწრება,	სამუშაო	ადგილის	შესახებ	ცნობა).

საკრებულოდან	 საკრებულოს	თავმჯდომარის	 მიერ	 მერიაში	 გაგზავნილია	 110	 წერილი,
მათ	შორის	2021	წელს	-	20,	2022	წელს	-	90	.

რაიონს	გარეთ	ორგანიზაციებიდან	შემოსულია	38	წერილი,	მათ	შორის	2021	წელს	-	4	,	2022
წელს	-	34.

რაიონული	ორგანიზაციებიდან	შემოსულია	91	წერილი,	მათ	შორის	2021	წელს	-	18,	2022
წელს	-	73.

დაკმაყოფილებულია	 ყველა	 -	 შვებულება,	 ხელფასის	 ცნობა,	 საკრებულოს	 სხდომაზე
დასწრება,	სამუშაო	ადგილის	შესახებ	ცნობა.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 წლიური	 ანგარიში
გაწეული	მუშაობის	თაობაზე	საკრებულოს	წევრების	მიერ	ცნობად	იქნა	მიღებული.

სხვადასხვა	საკითხები:

საკრებულოს	წევრის	ირმა	მგელაძის	განცხადებით,	ა(ა)იპ	ლანჩხუთი	მუნიციპალიტეტის
კულტურის	 გაერთიანებათა	 დაწესებულების	 ორგანიზაციულ	 საკითხებში	 გამოიკვეთა
პრობლემა,	 რომელიც	 არსებული	 სტრუქტურის	 ფარგლებში	 ვერ	 მოგვარდება,	 მათ



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

თავიანთი	შემოქმედების	ფრგლებში	უნდა	 ჰქონდეთ	ფინანსური	თავისუფლება,	რადგან
წვრილმანი	ნივთის	შესაძენად	არ	მოუწიოთ	სამსახურის	ხელმძღვანელის	შეწუხება.	მან
ასევე	 უკმაყოფილება	 გამოთქვა	 იმ	 მოსაზრების	 გამო,	 რომ	 სუფსის	 სამუსიკო	 სკოლა
ფუნქციონირებას	გააგრძელებს	ხიდმაღალას	ბაღის	შენობაში,	სასაფლაოს	გვერდით,	რაც
მისთვის	მიუღებელია.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ეკა	გუჯაბიძემ	 განმარტა,	 რომ	 ა(ა)იპ
ლანჩხუთი	 მუნიციპალიტეტის	 კულტურის	 გაერთიანებათა	 დაწესებულებაში	 არის
სამხატვრო	 სამსახური	 განყოფილების	 სახით,	 რომელიც	 თეატრალურ	 დასსაც	 მოიცავს.
ასევე,	ჰყავთ	ადმინისტრაციული	სამსახური,	რომელიც	ასეთ	ტექნიკურ	საკითხებს	უნდა
აგვარებდეს	და	წესით	ხელმძღვანელის	ჩარევა	არ	უნდა	უწევდეთ.	რაც	შეეხება	სუფსის
სამუსიკო	 სკოლას,	 ისინი	 არიან	 მონაწილეობითი	 ბიუჯეტის	 გამარჯვებულები	 და	 მის
ფარგლებში	 შეიძინეს	 სახურავის	 მასალა,	 რომელიც	 ახლა	 დასაწყობებულია,	 ასევე,
ჩავარდა	 ამ	 შენობის	 იატაკი.	 საერთო	 ჯამში,	 ეს	 შენობა	 რეაბილიტაციას	 აღარ
ექვემდებარება,	მაგრამ	ჯერ-ჯერობით	არ	არის	გარკვეული	ახალი	სკოლა	სად	და	როგორ
აშენდება.

საქართველოს	 სასოფლო	 დარბაზის	 აღმასრულებელმა	 დირექტორმა,	 ამირან
გიგინეიშვილმა	აღნიშნა,	რომ	იწყება	გაეროს	განვითარების	ახალი	პროექტი,	რომლის
ფარგლებში	5000-5000	ლარით	დაფინანსებული	სამი	სოფელი:	ორაგვე,	გრიგოლეთი	და
ეწერი	 თავად	 გადაწყვეტს	 თუ	 რა	 მიზნით	 გამოიყენონ	 ეს	 თანხა.	 მისი	 თქმით,	 კარგი
იქნება,	თუ	მათ	მუნიციპალიტეტიც	დაუმატებს	თანადაფინანსებით	5000-5000	ლარს,	რომ
ამ	სოფლებში	უფრო	კარგი	პროექტები	გაკეთდეს.
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი	 შეეხო	 ქალაქ	 ლანჩხუთში
კანალიზაციის	 სისტემის	 მოწესრიგების	 საკითხს.	 მისი	 თქმით,	 აუცილებელია	 მოხდეს
შეხვედრა	გაერთიანებული	წყალმომარაგების	კომპანიის	ხელმძღვანელობასთან,	რათა
2023	წლისთვის	აღმოიფხვრას	არსებული	პრობლემები.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






