
 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №2 

 

 

ლანჩხუთი                                                                                                                                18.03.2021 წელი  

                                                                                                                                             12.00 საათი                                                                                                                   

  

სხდომას თავმჯდომარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ვერიკო კვირკველია. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  კახა ბოლქვაძე, გოდერძი ქურიძე. 

არ ესწრებოდა: კახაბერ ასკურავა.   

 

სხდომის თავმჯდომარემ, ვერიკო კვირკველიამ, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის 

წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი. 

 

 

დღის წესრიგის პროექტი: 

 

1. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

  2. „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: ვერიკო კვირკველია/ 

 

  3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

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: ვერიკო კვირკველია/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის გაანხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

  

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.   

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

  

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებელ პირთა 

რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

          

8. სხვადასხვა საკითხები. 

  

კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს. 

 

კენჭისყრის შედეგები:  

 

მომხრე - 3 

 

წინააღმდეგი -0   

 

                                             

 

დღის წესრიგი 

 

 

1. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

  2. „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: ვერიკო კვირკველია/ 

 



  3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

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: ვერიკო კვირკველია/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის გაანხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

  

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა.   

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

  

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებელ პირთა 

რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 

/მომხსენებელი: ვერიკო კვირკველია/ 

 

8. სხვადასხვა საკითხები. 

 

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე - ,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  

პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ მან განმარტა, 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. 

 

სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

 



2.დღის წესრიგის მეორე საკითხზე -  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე-3,  

წინააღმდეგი – 0 

 

 

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე - „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 ვერიკო კვირკველიამ, მან განმარტა, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში შევიდა 

ცვლილებები: კერძოდ, წესით განსაზღვრულ ინტელექტუალურ-შემეცნებით, კულტურულ და 

ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას დაემატა საგანმანათლებლო პროექტების 

თანადაფინანსება, ხოლო აღნიშნული პროექტებისათვის განსაზღვრული თანადაფინანსების 

თანხა - 1500 ლარი შეიცვალა 3000 ლარით. ასევე წესის პირველი მუხლით დამტკიცებული 

დანართის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდა 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.  

 

     

სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე-3 

წინააღმდეგი – 0 

 

 

3. დღის წესრიგის მესამე  საკითხზე - „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 

ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო 

საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. 

მან განმარტა, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N7059-რს, 17.07.2020) საქართველოს კანონის 313-ე მუხლის მე-20 

ნაწილის თანახმად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითმა ორგანომ უნდა 

უზრუნველყოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 

მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებითა და 1254 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 

ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცება. 

 



სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე-3 

წინააღმდეგი – 0 

 

 

4. დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხზე - „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 პროექტი 

სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ. კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა 

დადგენილების პროექტზე. 

  

სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე-3 

წინააღმდეგი – 0 

 

5. დღის წესრიგის მეხუთე  საკითხზე -„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო  ვერიკო კვირკველიამ. კომისიამ ცნობად მიიღო 

აღნიშნული პროექტი.   

 

 

სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე-3 

წინააღმდეგი – 0 

 

6. დღის წესრიგის მეექვსე  საკითხზე - „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 

მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი  სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ, მან აღნიშნა, რომ საუბარია 

შ.პ.ს  გრიგოლ ორმოცაძის სახელობის ცენტრი „ნევრონი“-ს (ს/ნ 233642662) შესახებ. აღნიშნულ 

ცენტრს ხუთი წლის ვადით პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა, რასაც კომისიის 

წევრებმა მხარი დაუჭირეს.  

 

სხდომის  თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა  საკითხი. 

კენჭისყრის შედეგები: 



 
 

 

 

 

 



   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 

 

დასკვნა №2 
 
 

       ლანჩხუთი                                                                                                                           18. 03. 2021წელი 

 

 

1.  ,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტის განხილვა.  

 

დასკვნა: 

 კომისიის წევრებმა მიზანშეწონილად მიიჩნიეს საკრებულომ ყოველწლიურად განსაზღვროს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  მიჩნეულ იქნა მომზადებულად   და 

უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

 

 

  2. „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. 

 

დასკვნა: 

კომისიის წევრების მიერ „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 მიჩნეულ იქნა მომზადებულად და უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

 

  3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

 

დასკვნა: 

კომისიის წევრების მიერ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და 

ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი 

საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი მიჩნეულ იქნა მომზადებულად  და 

უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 


