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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველოს	"

სხდომის	ოქმი	№3

ქ.	ლანჩხუთი

24.03.2021წელი

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

ფრაქციის	წევრები:	ბესიკ	ტაბიძე,	ზაალ	სანაძე,	,	კახა	თედორაძე	 ,	ციცინო
ჩხაიძე,	 ვენე	 კვირკველია,	 გიორგი	 გვარჯალაძე,	 ვლადიმერ	 ნანაძე,	 კახა
ბოლქვაძე,

მოწვეული	 პირი:	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 ალექსანდრე	 სარიშვილი,	 მერიის
ეკონომიკისა	და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის
განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსი	ია	ჩხაიძე,	მერიის	სოციალური	და	ჯანდაცვის	სამსახურის	უფროსი	თამარ
ფირცხალაიშვილი,	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 შესყიდვების	 სამსახურის	 მეორე
რანგის	 მეორადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 უფროსი	 (ადამიანური	 რესურსების
მართვის	განყოფილების	უფროსი)	ელიკო	იმნაძე,

ფრაქციის	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	კუპრაძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის
პროექტი:

1.	 ადგილობრივი	 (ქონების)	 გადასახადის	 შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის
განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

2.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქონების,	პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისთვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	პროექტის	განხილვა.



/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

3	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	 ხელშეწყობის;	 კულტურის
ღონისძიებების;	 სპორტული	 ღონისძიებების	 და	 ახალგაზრდობის	 მხარდაჭერის
პროგრამებიდან	 დაფინანსების	 მიზნით	 გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29
იანვრის	 N1	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 №2	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	პროექტის	განხილვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

5.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შრომით	 ხელშეკრულებით
დასაქმებელ	პირთა	რაოდენობის	გაზრდაზე	მერისთვის	თანხმობის	მიცემის	შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტის	განხოლვა.

/მომხსენებელი	ბესიკ	კუპრაძე/

6.სხვადასხვა

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის
პროექტს:

მომხრე	,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი	 ,,ადგილობრივი	 (ქონების)	 გადასახადის
შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ
რომ	 საქართველოს	 საგადასახადო	 კოდექსის	 მე-7	 მუხლის	 პირველი	 ნაწილის
შესაბამისად,	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 წარმომადგენლობითი	 ორგანო
უფლებამოსილია	 შემოიღოს	 ამ	 კოდექსით	დაწესებული	 ადგილობრივი	 გადასახადი
ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 მთელ	 ტერიტორიაზე	 ერთიანი
განაკვეთის	 სახით	 ან/და	 ამ	 ერთეულის	 ტერიტორიაზე	 ცალკეული	 დარგების	 ან/და
საქმიანობის	 სახეების	 მიხედვით,	 ამავე	 კოდექსით	 დადგენილი	 ზღვრული
განაკვეთის	ფარგლებში.	ამავე	 კოდექსის	 204-ე	 მუხლის	 მე-4	 ნაწილის	 შესაბამისად
მიწაზე	 საგადასახადო	 ვალდებულება	 განისაზღვრება	 საგადასახადო	 წლის	 1
აპრილისათვის	 მოქმედი	 განაკვეთებით.	 ზემოაღნიშნულის	 გათვალისწინებით
მიზანშეწონილია	 საკრებულომ	 ყოველწლიურად	 განსაზღვროს	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	 ქონების	 გადასახადის	 განაკვეთი.	 აღნიშნულიდან
გამომდინარე,	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 შესაბამისი	 ნორმატიული
აქტის	პროექტი,	რომლის	მიხედვითაც:

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის	 ქონების	 გადასახადის	 წლიური	 განაკვეთია
დასაბეგრი	 ქონების	 ღირებულების	 1%,	 რომელიც	 მხოლოდ	 უძრავ	 ქონებასთან
მიმართებით	უნდა	გაიზარდოს:



ა)	2000	წლამდე	მიღებულ	აქტივებზე-3-ჯერ;

ბ)	2000	წლიდან	2004	წლამდე	მიღებულ	აქტივებზე-2-ჯერ;

გ)	2004	წელს	მიღებულ	აქტივებზე-1,5-ჯერ;

დ)	იმ	აქტივებზე,	რომელთა	მიღების	შესახებ	ინფორმაცია	არ	არსებობს-3-ჯერ.

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის,	 გარდა	საქართველოს	 კანონის	 ,,საქართველოს
საგადასახადო	 კოდექსი“	 202-ე	 მუხლის	 31	 ნაწილით	 გათვალისწინებული
შემთხვევისა,	 ლიზინგით	 გაცემულ	 დასაბეგრ	 ქონებაზე	 გადასახადის	 წლიური
განაკვეთია	 დასაბეგრი	 ქონების	 საშუალო	 წლიური	 საბალანსო	 ნარჩენი
ღირებულების	 1%.	 ამ	 მუხლის	 მიზნებისთვის	 ლიზინგით	 გაცემული	 დასაბეგრი
ქონების	საბალანსო	ღირებულება	არის	ქონების	გაცემის	მომენტისთვის	არსებული
ღირებულება,	ხოლო	ყოველ	მომდევნო	წლისთვის	ქონების	ღირებულებად	ითვლება
აღნიშნული	 ქონების	 ნარჩენი	 საბალანსო	 ღირებულება,	 რომელიც	 ამ	 ქონებას
ექნებოდა	ლიზინგით	არგაცემის	შემთხვევაში.

ფიზიკური	პირის	დასაბეგრ	ქონებაზე	გადასახადის	წლიური	განაკვეთებია:

ა)	100	000	ლარამდე	შემოსავლის	მქონე	ოჯახებისთვის	 -	საგადასახადო	პერიოდის
ბოლოსთვის	დასაბეგრი	ქონების	საბაზრო	ღირებულების	0,2	%.

ბ)	 100	 000	 ლარის	 ან	 მეტი	 შემოსავლის	 მქონე	 ოჯახებისთვის	 -	 საგადასახადო
პერიოდის	ბოლოსთვის	დასაბეგრი	ქონების	საბაზრო	ღირებულების	0,1	%.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 სასოფლო–სამეურნეო
დანიშნულებისა	 და	 ტყის	 მიწაზე	 ქონების	 გადასახადის	 წლიური	 განაკვეთი	 ერთ
ჰექტარზე	გაანგარიშებით,	ლარებში:

1.	სათიბი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	20	ლარი/ჰა;

2.	საძოვარი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	16	ლარი/ჰა;

3.	 სახნავი	 (|მათ	 შორის,	 მრავალწლიანი	 ნარგავებით	 დაკავებული	 მიწა,	 საბაღე,
საბოსტნე)	73	ლარი/ჰა;

4.	საკარმიდამო	73	ლარი/ჰა;

5.	სასოფლო–სამეურნეო	საქმიანობაშუი	გამოყენებული	ტყის	მიწებისთვის:

ა)	სათიბი	20	ლარი/ჰა;

ბ)	საძოვარი	16ლარი/ჰა;

გ)	სახნავი	73	ლარი/ჰა.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ბუნებრივი	რესურსებით	 მოსარგებლე
პირისთვის	 (შესაბამისი	 ლიცენზიის	 გაცემის	 საფუძველზე)	 გამოყოფილ	 მიწებზე
ქონების	გადასახადის	წლიური	განაკვეთი	ერთ	ჰექტარზე	3	ლარით	განისაზღვრება.

არასასოფლო–სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ერთ	 კვადრატულ	 მეტრზე
გადასახადის	 წლიური	 განაკვეთები	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
განისაზღვროს	შემდეგი	ოდენობით	ლარებში:

1.	ქ.	ლანჩხუთში	ტერიტორიული	კოეფიციენტი-1,0,	საბაზისო	განაკვეთი	0,24	ლარი/
მ2-ზე,	წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	0,24	ლარი/მ2-ზე.



2.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სოფლებში	 ტერიტორიული	 კოეფიციენტი-09,
საბაზისო	განაკვეთი	0,24	ლარი/მ2-ზე,	წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	0,216	ლარი/
მ2-ზე.

ქონების	გადასახადისგან	გათავისუფლდეს:

ა)	საცხოვრებელ	სახლებვზე	მიმაგრებული	მიწის	ნაკვეთები,	რომლის	ფართობი	არ
აღემატება	600	კვ.მ-ს.

ბ)	 ავტოფარეხზე	 მიმაგრებული	 მიწის	 ნაკვეთები,	 რომლის	ფართობი	 არ	 აღემატება
24	კვ.მ-ს.

მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსმა	გიორგი	ნაჭყებიამ
განმარტა,	 რომ	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლების	ზრდას,	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას	და
ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი	 ნაწილის	 ცვლილებას.	 ამასთანავე,	 ამავე
დადგენილებითვე	ძალადაკარგულად	უნდა	 გამოცხადდეს	 „ადგილობრივი	 (ქონების)
გადასახადის	 შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020	წლის	28	თებერვლის	N6	დადგენილება.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 დადგენილების
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
ეკონომიკისა	და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან
განმარტა,	 რომ	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 61-ე	 მუხლის	 პირველი	 და	 მე-2	 ნაწილების,	 115-ე
მუხლის	 პირველი	 ნაწილისა	 და	 ,,მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 პრივატიზების,
სარგებლობისა	 და	 მართვის	 უფლებებით	 გადაცემის,	 საპრივატიზებო	 საფასურის,
საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 ქირის	 საფასურის,	 ქირის	 საწყისი	 საფასურის
განსაზღვრის	 და	 ანგარიშსწორების	 წესების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს
მთავრობის	 2014	 წლის	 8	 დეკემბრის	 N669	 დადგენილების	 22-ე	 მუხლის	 მე-2
პუნქტისა	და	36-ე	მუხლის	მე-2	პუნქტის	შესაბამისად:	მიეცეს	თანხმობა	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერს,	შ.პ.ს	გრიგოლ	ორმოცაძის	სახელობის	ცენტრმა	„ნევრონი“-ს
(ს/ნ	 233642662),	 ხუთი	 წლის	 ვადით,	 გადასცეს	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,
სასყიდლიანი	სარგებლობის	უფლებით,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში
არსებული	 შენობა	 ნაგებობის	 (ყოფილი	 სასტუმრო)	 მეორე	 სართულზე	 მდებარე	 N
107	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.107),	 N108	 (ს/კ	 27.06.51.005.01.108)	 და	 N115	 (ს/კ
27.06.51.005.01.115)	 ფართი,	 ხოლო	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადასაცემი,
ზემოაღნიშნული	უძრავი	 ქონების	 წლიური	ქირის	ოდენობა	 განისაზღვროს,	 საწყისი
საპრივატიზებო	 საფასურის	 ღირებულების	 36	 411	 (ლარი)	 –	 5	 %-ის	 ოდენობით,
რომელიც	შეადგენს	1820,55	ლარს.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	8,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხდომას	შემოუერთდა	ფრაქციის	წევრი	-რევაზ	კვერენჩხილაძე



დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების
ხელშეწყობის;	 კულტურის	 ღონისძიებების;	 სპორტული	 ღონისძიებების	 და
ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით	გამოყოფილი
თანხის	 გაცემის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 N1	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი
სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 სამსახურის	 უფროსმა	 ია	 ჩხაიძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 სამსახურს,	 მიმდინარე	 წლის	 8	 თებერვლის	 04-302103981	 ნომრით
რეგისტრირებული	 მოხსენებითი	 ბარათის	 საფუძველზე,	 მიზანშეწონილად	 მიაჩნია
რომ	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	 ხელშეწყობის;	 კულტურის
ღონისძიებების;	 სპორტული	 ღონისძიებების	 და	 ახალგაზრდობის	 მხარდაჭერის
პროგრამებიდან	 დაფინანსების	 მიზნით	 გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29
იანვრის	N1	დადგენილებაში	შევიდეს	 შემდეგი	 სახის	 ცვლილებები:	 კერძოდ,	 წესით
განსაზღვრულ	 ინტელექტუალურ-შემეცნებით,	 კულტურულ	 და	 ახალგაზრდული
პროექტების	 თანადაფინანსებას	 დაემატოს	 საგანმანათლებლო	 პროექტების
თანადაფინანსება,	 ხოლო	 აღნიშნული	 პროექტებისათვის	 განსაზღვრული
თანადაფინანსების	 თანხა	 -	 1500	 ლარი	 შეიცვალოს	 3000	 ლარით.	 ასევე	 წესის
პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 მე-8	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტი
ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 ფორმულირებით:	 საგანმანათლებლო,	 ინტელექტუალურ-
შემეცნებითი,	 კულტურული	 და	 ახალგაზრდული	 პროექტების	 თანადაფინანსება
განხორციელდება	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	რეგისტრირებული	იურიდიული	და
ფიზიკური	 პირების	 მიერ	 წარმოდგენილ	 საპროექტო	 განაცხადებზე,	 გარდა
საქართველოს	მასშტაბით	ჩატარებული	კონკურსებისა	და	მედია	პროექტებისა.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 20	 აგვისტოს	 N14
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი
პროექტი	სხდომას	გააცნო	მერიის	სოციალური	და	ჯანდაცვის	სამსახურის	უფროსმა
თამარ	 ფირცხალაიშვილმა.	 მისი	 განმარტებით	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
მერიის	 სოციალური	და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 20	 აგვისტოს	 N14
დადგენილებაში	 უნდა	 შევიდეს	 ცვლილება,	 კერძოდ	 ,	 დადგენილების	 პირველი
მუხლით	 დამტკიცებული	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სოციალური	 და
ჯანდაცვის	 სამსახურის	დებულების“	 მე-3	 მუხლის	 „ღ“	 პუნქტის	 შემდეგ	 დაემატოს
შემდეგი	შინაარსის	„ყ-ჭ“	პუნქტები:

„ყ)	 სოციალური	 საფრთხის	 წინაშე	 მყოფი	 პირების	 აქტიურ	 იდენტიფიცირება,	 მათი
საჭიროებების	 განსაზღვრა	 და	 შეფასება,	 პრობლემის	 იდენტიფიცირებას	 და
შესაბამისი	დარგობრივი	დაწესებულებისთვის	ინფორმაციის	მიწოდება;

შ)	 საქართველოს	 კანონმდებლობით	 გათვალისწინებულ	 შემთხვევებში,	 როდესაც
აუცილებელია	 საფრთხის	 თავიდან	 აცილება,	 ბენეფიციართა	 საქართველოს



კანონმდებლობით	გათვალისწინებულ	სოციალურ	მომსახურებებში	ჩართვა	და	 ამის
შესახებ	შესაბამისი	ორგანოსთვის	დაუყოვნებლივ	შეტყობინება;

ჩ)	ოჯახში	ძალადობის	ფაქტის	იდენტიფიცირება	და	მასზე	შესაბამის	რეაგირება;

ც)	 ბენეფიციარებისათვის	 შესაბამისი	 სოციალური,	 სამედიცინო,	 შეღავათიანი
მომსახურებების	თაობაზე	ინფორმაციის	მიწოდება	და	მათში	ჩართვის	ხელშეწყობა;

ძ)	 მიზნობრივი	 ჯგუფებისა	 და	 მათი	 ოჯახებისათვის	 შესაბამისი	 აუცილებელი
ინფორმაციის	მიწოდება	და	კონსულტაციის	გაწევა;

წ)	 ადრეული	და	 სკოლამდელი	 აღზრდის	 დაწესებულებებში	 სოციალური	 მუშაობის
ჩატარება;

ჭ)	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონით	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	 დადგენილი	 დელეგირებული	 უფლებამოსილების	 ფარგლებში,
მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	სოციალური	მუშაობის	ჩატარება“.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეხუთე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში
შრომით	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებელ	 პირთა	 რაოდენობის	 გაზრდაზე	 მერისთვის
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და
შესყიდვების	 სამსახურის	 მეორე	 რანგის	 მეორადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის
უფროსმა	 ელიკო	 იმნაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 კოვიდ	 პანდემიის	 გამო	 მედიცინის
მუშაკების	 გადატვირთული	 მუშაობის	 გრაფიკიდან	 გამომდინარე	 შეუძლებელია
ჯანდაცვის	 სპეციალისტი	 მუდმივად	 იქნეს	 დასაქმებული	 პროფესიულ	 საჯარო
მოხელედ.	 საჭიროა	 გაიზარდოს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში,	 დამხმარე
(არამუდმივი)	 ამოცანების	 შესრულების	 მიზნით	 არსებული,	 შრომით
ხელშეკრულებით	 დასაქმებულ	 საჯარო	 მოსამსახურეთა	 რიცხოვნება	 ერთი
ერთეულით,	 (რომელშიც	 იგულისხმება	 სპეციალისტი	 სამედიცინო	 განათლებით
სოციალურ	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურში).	 ,,საჯარო	 დაწესებულებაში	 შრომის
ანაზღაურების	შესახებ“	საქართველოს	კანონის	თანახმად	შრომით	ხელშეკრულებით
დასაქმებულ	საჯარო	მოსამსახურეთა	რიცხოვნება	არ	უნდა	 აღემატებოდეს	 საჯარო
დაწესებულების	მთლიანი	საშტატო	რიცხოვნების	5%-ს,	მაგრამ	,,საქართველოს	2021
წლის	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 შესაბამისად,
დადგენილი	შეზღუდვიდან	შესაძლებელია	გამონაკლისის	დაშვება	მუნიციპალიტეტის
შემთხვევაში	-	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	შეთანხმებით.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 კუპრაძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს:

მომხრე	9,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხვადასხვა

ფრაქცია	„ქართული	ოცნება	დემოკრატიული	საქართველოს	მოადგილე	კახა
ბოლქვაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქის	 ცენტრში,	 ავერსის	 კლინიკისა	 და	 პირველი
საჯარო	 სკოლის	 მიმდებარედ	 აუცილებელია	 გზის	 განტვირთვისთვის	 რაიმე
გაკეთდეს,რადგან	 ავტობანის	 და	 ცენტრალური	 გზის	 შემაერთებელ	 გზაზე



შეუძლებელია	 გადაადგილება.	 ასევე	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 საჭროა	 დაემატოს
მუნიციპალური	ტრანსპორტის	ერთი	ხაზი.

ვლადიმერ	 ნანაძემ	 დასვა	 საკითხი	 პირველი	 საჯარო	 სკოლის	 მიმდებარედ
უკონტროლოდ	 დაყენებული	 ტაქსებისთვის	 დაწესდეს	 მინიმალური	 პარკირების
გადასახადი.

ფრაქციის	თავმჯდომარე	ბესიკ	კუპრაძემ	აღნიშნა,	რომ	მაწანწალა	ძაღლების
პრობლემა	კვლავ	მოუგვარებელ	საკითხად	რჩება.საჭიროა	საკითხის	სიღრმისეული
შესწავლა.

ამით	ფრაქციის	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	კუპრაძე

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




