
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის 

 
სხდომის ოქმი  N3 

       ქ.   ლანჩხუთი                                                                                                                         22.03.2019 წელი  
                                                                                                                                                          14.00 საათი 
 
       სხდომას ესწრებოდა: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე. 
    კომისიის წევრები: ზაზა წულაძე, ოთარ პატიეშვილი, კახა თედორაძე, ამირან ქანთარია, ელისო 
ჭიჭინაძე, ბესიკ კუპრაძე, აკაკი იმნაიშვილი, იოსებ ჩხაიძე, სპარტაკ კვაჭაძე. 
  მოწვეული სტუმარი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე. 
 
    კომისიის  თავმდჯომარემ,  გიორგი  გვარჯალაძემ,  სხდომას  გააცნო  დღის  წესრიგის პროექტი:   
 
        1.  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  2019 წლის დასაფინანსებელი 
პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის  განხილვის თაობაზე.  
 

                                                                                      /მომხსენებელი: გიორგი გვარჯალაძე/ 
 
         2. ,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი 
პროექტების მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის  
განხილვის თაობაზე. 

                                                                                      /მომხსენებელი: გიორგი გვარჯალაძე/ 
 
        3.  სხვადასხვა. 
 
     კომისიის თავმდჯომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:   
    
     მომხრე 10;  წინააღმდეგი არცერთი. 
      
    დღის წესრიგის პირველი საკითხი: კომისიის თავმჯდომარემ  გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წლის დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების  
შესახებ“. 
     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
უფროსმა ლევან ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 55 სოფელს გამოყოფილი აქვს 
თანხა, თითოეულ სოფელზე - 20 (ათასი) ლარი.   მოცემულ ნუსხაში ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს 
სოფლებში გარე განათების მოწყობა, მოსაწესრიგებელია შიდა გზები, შემოსაღობია სასაფლაოები, 
მოსაწყობია სპორტული მოედნები, გასარემონტებელია ადმინისტრაციული შენობები და ა. შ. 
      კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი გვარჯალაძემ განაცხადა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში - სოფელ გაგურში გათვალისწინებულია „სასმელი წყლის რეაბილიტაცია“, ჩასასწორებელია 
და უნდა იყოს „ტექნიკური წყლის მილების რეაბილიტაცია“. 
 
 



        ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
უფროსმა ლევან ჩხაიძემ განაცხადა, რომ ეს ტექნიკური შეცდომაა და გასწორდება. 
    დეპუტატმა აკაკი იმნაიშვილმა განაცხადა, რომ ის წინააღმდეგია და მხარს არ დაუჭერს სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამას, შუხუთი დიდი სოფელია და შესაბამისად ამ თანხით ვერაფერს გააკეთებენ. 
 
         კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამით  2019 წლის დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე. 
   
 განკარგულების პროექტი გადაეცეს საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომას განსახილველად. 
 
 
       მომხრე 9;  წინააღმდეგი 1 (აკაკი იმნაიშვილი). 
 
    დღის წესრიგის მეორე საკითხი: კომისიის თავმჯდომარემ  გიორგი გვარჯალაძემ კომისიას გააცნო 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი 
პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე.  
      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
უფროსმა ლევან ჩხაიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროექტი მოიცავს 536 993 ლარის ფარგლებში 
ჩასატარებელ სამუშაოებს: 
 
      1. ქალაქ ლანჩხუთში მარჯანიშვილის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
      2. ქალაქ ლანჩხუთში გოგიჩაიშვილის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
      3. ქალაქ ლანჩხუთში ურუშაძის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 
 
     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით  2019 
წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე. 
 
    განკარგულების პროექტი გადაეცეს საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომას განსახილველად. 
 
   
        მომხრე 10;  წინააღმდეგი არცერთი. 
 
   3. სხვადასხვა. 
 
       1. დეპუტატმა ზაზა წულაძემ აღნიშნა, რომ აუცილებელია სასწრაფოდ შეკეთდეს შუხუთ-ნიგოითის 
დამაკავშირებელი ხიდი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შუხუთის მოსახლეობა ვერ მოახერხებს არსებული 
ფართობების დამუშავებას და სახნავ-სათესს ფართობებს მოსახლეობა საძოვრად გამოყენებს, მოხდება 
სიმინდის კულტურის განადგურება.   
     2. დეპუტატმა სპარტაკ კვაჭაძემ განაცხადა, რომ ლანჩხუთში, თბილისის ქუჩა N17-ში მდებარე 
მრავალბინიანი კორპუსის გარე კედლები ავარიულ მდგომარეობაშია, ცვივა საშენი მასალა, რაც საფრთხეს 
უქმნის  მოსახლეობას და ასევე კორპუსის პირველ სართულზე განთავსებულ სპორტულ დარბაზს, სადაც 
ათეულობით ბავშვი ვარჯიშობს. მოსახლეობა ითხოვს გამოიყოს კომისია და დროულად აღმოიფხვრას 
პრობლემა. 

 



 
 
 
 
 
 



lanCxuTis municipalitetis sakrebulos 
sivrciT-teritoriuli dagegmarebisa da infrastruqturis 

komisia 
 

 
2800  lanCxuTi, kostavas 37 0 494 22 30 19 

 
 

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
 დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

 
 

სხდომის  დასკვნა N3 
                                          
 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                        22.03.2019 წ.                                                                 
 

          2019 წლის 22 მარტს მოწვეული იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.      
 

     სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი: 
 

    
    1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  2019 წლის 
დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის  განხილვის თაობაზე. 
 
   
     2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი   
ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე. 
 
   კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 
  
        დღის წესრიგის პირველი საკითხი: 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამით  2019 წლის დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე. 
 
       2. წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი გადაეცეს საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის  
სხდომას განსახილველად. 
    
      დღის წესრიგის მეორე საკითხი:  1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 
2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული  პროექტების  მოწონების  შესახებ“   
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის   განხილვის თაობაზე. 

 

  



 

 

 

 



 

 


