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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
ოქმი	N22

ქ.	ლანჩხუთი
24.	12.	2021	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველი
მოადგილე	 ემზარ	 თევდორაძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილეები	ვერიკო	კვირკველია	და	გიორგი	ჩახვაძე,	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა
და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების
მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,
საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა
თავმჯდომარე	 კახა	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 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	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 რუსუდან	 გვარჯალაძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 მეორე	 კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი	 ცირა
ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის
შემსრულებელი	 ბიძინა	 იმნაიშვილი,	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის
უფროსი	თამარ	ფირცხალაიშვილი,	მედია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	ვინაიდან	დღევანდელი	სესია
არის	მიმდინარე	2021	წლის	ბოლო	სხდომა,	დამსწრე	საზოგადოებას	წინასწარ	მიულოცა
დამდეგი	შობა-ახალი	წელი	და	წარმატებები	უსურვა	მათ	შემდგომ	საქმიანობაში.	მან	ასევე
გააკეთა	განცხადება,	რომ	ბიუროს	მიერ	დღის	წესრიგის	განსაზღვრის	 შემდეგ	 მერიიდან
შემოვიდა	მომართვა,	რათა	დღის	წესრიგის	პროექტიდან	ამოეღოთ	ერთი	საკითხი-	მერიის
საშტატო	 ნუსხაში	 ცვლილების	 თაობაზე	 და	 დამატებოდა	 ორი	 საკითხი,	 რომელიც
განიხილა	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების
საკითხთა	კომისიამ.

საკრებულოს	 წევრმა	 ირმა	 მგელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 საკითხი-,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების	 თაობაზე
მომხსენებელია	პირი,	რომელიც	საკრებულოს	რეგლამენტში	თანამდებობრივად	არ	არის.
მისი	 თქმით	 უპრიანი	 იქნება,	 რომ	 აღნიშნული	 საკითხი	 სხდომას	 წარუდგინოს
საკრებულოს	თავმჯდომარემ.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარემ	 ია	 მოქიამ	 განმარტა,	 რომ	 ,,ნორმატიული	 აქტების	 შესახებ“
საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 მიხედვით,	 საქართველოს	 ნორმატიულ	 აქტებს	 აქვს
უპირატესი	 იურიდიული	 ძალა	 მუნიციპალიტეტის	 ნორმატიული	 აქტების	 მიმართ.
აღნიშნულ	 შემთხვევაში,	 მოქმედებს	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი,



რადგან	 ის	 არის	 მაღალი	 იერარქიის	 მქონე	 კანონი	 და	 სწორედ	 ამ	 კოდექსით
ხელმძღვანელობდნენ	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 პირველ	 სხდომაზეც.	 მან	 ასევე
აღნიშნა,	რომ	რეგლამენტი	მოსაყვანია	კანონთან	შესაბამისობაში,	რისთვისაც	ფრაქცია
,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიულმა	საქართველომ“	უკვე	დაიწყო	მუშაობა	და	მოუწოდა
სხვა	ფრაქციებსაც	 ჩაერთონ	 ამ	 საქმიანობაში,	რათა	 ერთობლივად	 შეჯერებული	 აზრით
მოხდეს	რეგლამენტის	კანონთან	შესაბამისობაში	მოყვანა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტის
შესწორებული	ვარიანტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების,
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების,
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების,
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
მერისთვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

4.	 „ქალაქ	 ლანჩხუთში	 არსებული	 ჩიხისთვის	 დარეჯან	 ქინქლაძის	 სახელის
მინიჭებასთან	 დაკავშირებით	 გამონაკლისის	 დაშვების	 მიზანშეწონილობის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ხელაძე/

5.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტიდან	სოციალური	დახმარების
გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
შესახებ.

/მომხსენებელი	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

6.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 სამუშაო	 გეგმის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების
დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ემზარ	თევდორაძე/

7.	„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	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

8.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.



/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

9.,,ადგილობრივი	(ქონების)	გადასახადის	შემოღებისა	და	მისი	განაკვეთების
შესახებ”ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	თაობაზე“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

10.	სხვადასხვა	საკითხები.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტის
შესწორებულ	ვარიანტს:
კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 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	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 განცხადებით	 მომართა	 სსიპ
,,საქართველოს	 სავაჭრო	 სამრეწველო	 პალატის“,	 გენერალური	 დირექტორის
მოადგილემ,	 მაგდა	 ბოლოთაშვილმა,	 რომელმაც	 აღნიშნა,	 რომ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიასა	 და	 სსიპ	 ,,საქართველოს	 სავაჭრო	 სამრეწველო	 პალატას“
შორის	 გაფორმებულ	2021	 წლის	 8	ოქტომბრის	 იჯარის	 ხელშეკრულებას	 (სარგებლობის
უფლებით	გადაცემული	უძრავი	ქონებაა	-	ქ.	ლანჩხუთში,	ნინოშვილის	ქ.	N37-ში	მდებარე
მუნიციპალურ	საკუთრებაში	არსებული	შენობა	-	ნაგებობა)	მოქმედების	ვადა	ეწურება.	მან
ითხოვა	 აღნიშნული	 ფართის,	 2022	 წლის	 1	 იანვრიდან	 -	 31	 დეკემბრის	 ჩათვლით,
პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 მერიის	 ეკონომიკისა
და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ	 სსიპ	 ,,საქართველოს	 სავაჭრო
სამრეწველო	პალატას“,	მის	მიერ	მოთხოვნილი	ქონება	გადაეცეს	პირდაპირი	განკარგვის
წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	უფლებით.	 სამსახურმა	 ,,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	669	დადგენილების	36-ე	მუხლის	მე-2
პუნქტის	 შესაბამისად,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადასაცემი	 უძრავი	 ქონების	 საწყისი
საპრივატიზებო	საფასურიდან	 18	 615,3	ლარიდან	 5%-ის	ოდენობით	განსაზღვრა	უძრავი
ქონების	 წლიური	 ქირის	ოდენობა,	 რომელმაც	 შეადგინა	 930.8	ლარი.	 პროექტის	 მიღება
გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების	 ზრდას	 და	 არ	 გამოიწვევს
ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N72(24.11.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 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	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 განცხადებით	 მომართა	 შ.პ.ს
,,საქართველოს	ფოსტის”	ქონების	მართვისა	და	ტრანსპორტის	დეპარტამენტის	უფროსმა
გივი	 კუბლაშვილმა,	 რომელმაც	 ითხოვა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	უძრავი	ქონების	(ქ.	ლანჩხუთში,	ჟორდანიას	ქუჩის	მიმდებარედ	მუნიციპალურ
საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონებიდან,	 კერძოდ	 27.06.51.006	 საკადასტრო	 კოდზე
არსებული	 564	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთიდან	 6	 კვ.მ.
მიწის	 ნაკვეთი)	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით
გადაცემა.	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	მოსაზრებაა,	რომ	შ.პ.ს
,,საქართველოს	 ფოსტას”,	 მის	 მიერ	 მოთხოვნილი	 ქონება	 გადაეცეს	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით,	 რისთვისაც	 სამსახურმა
,,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	 669
დადგენილების	 36-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 განსაკარგი	 უძრავი	 ქონების
საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურიდან	 441.48	 ლარიდან	 (დაახლოებით	 80%-ის
ოდენობით)	 განსაზღვრა	 უძრავი	 ქონების	 წლიური	 ქირის	 ოდენობა-354	 ლარით.
აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლების	ზრდას	და	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N73(24.11.2021)

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 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	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,	 განცხადებით	 მომართა	 ა(ა)იპ
„კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს	 საზოგადოების“	 ხელმძღვანელმა	 რემა
ღვამიჩავამ,	 რომელმაც	 აღნიშნა,	 რომ	 ევროკავშირის	 პროექტის	 ,,ჰორიზონტი	 2020-ის“
ფარგლებში	 საზოგადოება	 (როგორც	 ქართული	 მხარის	 წარმომადგენელი)	 გეგმავს	 ქ.
ლანჩხუთში	 ძუძუს	 კიბოს	 სკრინინგის	 ცენტრის	 დაფუძნებას	 და	 მის	 აღჭურვას
თანამედროვე	 ტექნოლოგიების	 შესაბამისი	 აპარატურით.	 მისივე	 თქმით	 ცენტრის
დაფუძნება	 და	 ფუნქციონირება	 გაზრდის	 გურიაში	 მცხოვრები	 მოსახლეობის
ხელმისაწვდომობას	 ადრეულ	 დიაგნოსტიკასა	 და	 პრევენციულ	 კვლევებზე,	 როგორც
გეოგრაფიული	 ასევე	 ფინანსური	 თვალსაზრისით.	 განმცხადებელმა	 პროექტის	 მიზნის
მისაღწევად,	 კერძოდ	 ლანჩხუთში	 სკრინინგ	 ცენტრის	 დაფუძნებისა	 და
ფუნქციონირებისათვის	 ითხოვა	 15	 წლით,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის,	 სოფელ	 შუხუთში	 მდებარე
1782	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთისა	 და	 მასზედ
განთავსებული	 შენობა-ნაგებობების	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 პირობიანი,
(ლანჩხუთში	სკრინინგ	ცენტრის	დაფუძნება	და	ფუნქციონირება.	სკრინინგის	სახელმწიფო
პროგრამის	ფარგლებში,	მიზნობრივ	პოპულაციისათვის	სამედიცინო	საერვისების	უფასო
მიწოდება.	უახლოესი	ორი	წლის	განმავლობაში	-	სამედიცინო	აპარატური	სახით	350	000
ლარის	 ოდენობით,	 ხოლო	 გადაცემული	 ფართის	 რემონტის	 სახით	 მინიმუმ	 100	 000
ლარის	 ოდენობის	 ინვესტიციის	 განხორციელება,	 ასევე	 პროექტის	 განხორციელების



პერიოდში	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ადგილობრივი	მოსახლეობიდან	6-8
ადამიანის	 დასაქმება)	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ	 ზემოაღნიშნული
პირობების	 გათვალისწინებით,	 ა(ა)იპ	 „კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს
საზოგადოებას“,	მის	მიერ	მოთხოვნილი	ქონება	გადაეცეს	პირდაპირი	განკარგვის	წესით,
სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით,	 რისთვისაც	 სამსახურმა	 განსაზღვრა	 უძრავი
ქონების	 წლიური	 ქირის	ოდენობა	 -	 1	ლარის	ოდენობით.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,
გთხოვთ	 ,,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	 669
დადგენილების	 36-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 განიხილოდ	 და	 მოგვცეთ
თანხმობა	 მერიის	 მიერ,	 განსაზღვრულ	 განსაკარგი	 უძრავი	 ქონების	 ქირის	 წლიური
საფასურის	 ოდენობაზე.	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლების	ზრდას	და	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 ნინო	 მშვიდობაძემ	 აღნიშნა	 რომ,	 ევროკავშირის	 პოექტის
,,ჰორიზონტი	 2020-ის“	 ფარგლებში	 ა(ა)იპ	 ,,კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს
საზოგადოების“	 მიერ	 ქ.ლანჩხუთში	 ძუძუს	 კიბოს	 სკრინინგ	 ცენტრის	 დაფუძნება	 არის
უპრეცედენტო	 შემთხვევა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ისტორიაში.	 მისი	 თქმით,	 ამ
პროექტის	 განხორციელებაში	 ა(ა)იპ	 ,,კლინიკური	 ონკოლოგიის	 საქართველოს
საზოგადოების“	 ხელმძღვანელ	 რემა	 ღვამიჩავასთან	 ერთად	 დიდი	 წვლილი	 მიუძღვის
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს	ალექსანდრე	სარიშვილს.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N74(24.11.2021)

დღის	წესრიგის	მეოთხე	საკითხი:	„ქალაქ	ლანჩხუთში	 არსებული	ჩიხისთვის	დარეჯან
ქინქლაძის	 სახელის	 მინიჭებასთან	 დაკავშირებით	 გამონაკლისის	 დაშვების
მიზანშეწონილობის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის
კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გიორგი	 ხელაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 საკრებულოში
შემოსულია	მოქალაქეთა	საინიციატივო	ჯგუფის	განცხადება	 (29	მოქალაქე	აწერს	 ხელს)
რომლებიც	 ითხოვენ,	 რომ	 თავისუფლების	 ქუჩის	 №II	 ჩიხს,	 სადაც	 ცხოვრობდა
საქართველოს	 დამსახურებული	 მასწავლებელი	 ქალბატონი	 დარეჯან	 ქინქლაძე	 გახდეს
მისი	სახელობის.	ქალბატონი	დარეჯან	ემელიანეს	ასული	ქინქლაძე	(1926-2016)	დაიბადა
ლანჩხუთის	რაიონის	სოფელ	აცანაში,	სკოლა	მედალზე	დაამთავრა,	იმავე	წელს	ჩააბარა
ბათუმის	 პედაგოგიური	 ინსტიტუტის	 ისტორია-ფილოლოგიის	 ფაკულტეტზე,	 რომლის
დამთავრების	შემდეგ	მუშაობა	დაიწყო	აცანის	საშუალო	სკოლაში	ჯერ	ისტორიის,	შემდეგ
ქართული	ენისა	და	ლიტერატურის	მასწავლებლად.	1954	წელს	შექმნა	ოჯახი	და	მუშაობა
დაიწყო	ლანჩხუთის	9-წლიან	სკოლაში.	ამ	სკოლის	ბაზაზე	ჩამოყალიბდა	ლანჩხუთის	№2
საშუალო	სკოლა,	სადაც	ის	37	წლის	განმავლობაში	მშობლიურ	 ენასა	 და	ლიტერატურას
ასწავლიდა.	პენსიაზე	გასვლამდე	ქალბატონი	დარეჯანი	მუშაობდა	ჯერ	სოფ.	 ქვიანის	 და
შემდეგ	სოფ.ჩიბათის	საშუალო	სკოლებში.	1979	წლის	9	ოქტომბერს	დარეჯან	ქინქლაძეს
მიენიჭა	 საქართველოს	 დამსახურებული	 მასწავლებლის	 საპატიო	 წოდება,	 ამავე	 წელს,
გახდა	 „სახალხო	 განათლების	 წარჩინებული“.	 1984	 მიენიჭა	 წლის	 საუკეთესო
მასწავლებლის	წოდება;	1985	წელს	მიიღო	უფროსი	 მასწავლებლის	 წოდება;	 1986	 წელს
საპატიო	 ნიშნის	 ორდენოსანი	 გახდა;	 1987	 წელს	 შრომის	 ვეტერანის	 წოდება	 მიანიჭეს.



მიღებული	აქვს	განათლების	სამინისტროს,	 განათლების	 პროფკავშირების,	 მოსწავლეთა
რესპუბლიკური	სასახლის	და	ხელოვნების	ინსტიტუტის	დიპლომები,	სიგელები,	მედლები
(ყველა	დოკუმენტი	ზემოთ	ჩამოთვლილისა	დაცულია	მის	პირად	არქივში).	მან	დამატებით
განმარტა,	რომ	-	სამთავრობო	დადგენილებით	(№239-2015წ.	1	ივნისი)	მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 მდებარე	 გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელდების	 წესის
დამტკიცების	შესახებ	-	სახელდება	დასაშვებია	ამ	პირის	გარდაცვალებიდან	არანაკლებ	20
წლის	 გასვლის	 შემდეგ.	 ამ	 შემთხვევაში	 გამონაკლისის	 დაშვების	 მიზანშეწონილობაზე
გადაწყვეტილებას	 იღებს	 საკრებულო,	 ასევე	 აღნიშნული	 საკითხი	 შეთანხმებულია-
გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელწოდებათა	 დადგენის,	 ნორმალიზების,	 გამოყენების
რეგისტრაციის	 აღრიცხვისა	 და	 დაცვის	 მიზნით	 მოქმედ	 სამთავრობო	 კომისიასთან
(მიხეილ	 გვათუა).	 აღნიშნული	 საკითხიც	 გადაგზავნილია	 და	 შეთანხმებული,	 რომ
საკრებულომ	 იმსჯელოს	 ამ	 კონკრეტულ	 საკითხზე	 და	 გადაწყვიტოს	 დადგენილებით
განსაზღვრული	ვადის	შემცირების	მიზანშეწონილობა.

საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ის	 მხარს	 დაუჭერს
დამსახურებული	 პედაგოგის	 დაფასებას,	 მაგრამ	 უკმაყოფილოა	 იმ	 ფაქტით,	 რომ	 არ
დაკმაყოფილდა	 სოფელ	 ჭინათის	 მოსახლეობის	 მიერ	 ხუთი	 თვის	 წინ	 შემოტანილი
განცხადება	 ამ	 სოფლის	 ერთ-ერთ	 ჩიხს	 მინიჭებოდა	 პროფესორ	თამაზ	 გოგიჩაიშვილის
სახელი.
საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 ვერიკო	 კვირკველიამ	 განმარტა,	 რომ
„მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციულ	საზღვრებში	მდებარე	გეოგრაფიული	 ობიექტების
სახელდების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2015	 წლის	 1
ივნისის	 N239	 დადგენილებით	 -	 სახელდება	 დასაშვებია	 ამ	 პირის	 გარდაცვალებიდან
არანაკლებ	 20	 წლის	 გასვლის	 შემდეგ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 მიესალმება	 ყველა
ღვაწლმოსილი	 პიროვნების	 დაფასებას,	 მაგრამ	 ამ	 შემთხვევაში	 პირის
გარდაცვალებიდან	ჯერ	ერთი	წელიც	არ	არის	გასული.	ამიტომ	გამონაკლისის	დაშვების
მიზანშეწონილობაზე	საუბარი	ჯერ-ჯერობით	ნაადრევია.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N75(24.11.2021)

დღის	წესრიგის	მეხუთე	საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 თამარ
ფირცხალაიშვილმა.	 მისი	 განმარტებით,	 წინამდებარე	 წესი	 აწესრიგებს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 „სოციალური	 დაცვის“
მუხლში	 გათვალისწინებული	 სოციალური	 დახმარებების	 დანიშვნასთან	 და
გაცემასთან	 დაკავშირებულ	 ურთიერთობებს,	 განსაზღვრავს	 სოციალური
დახმარებების	დანიშვნასა	და	გაცემაზე	უფლებამოსილ	სტრუქტურულ	ერთეულს,
ადგენს	სოციალური	დახმარების	სახეებს,	მათი	დანიშვნისა	და	გაცემის	ძირითად
სახელმძღვანელო	პრინციპებს.

ფულადი	სოციალური	დახმარების	სახეები:

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან	 გაცემას	 ექვემდებარება	 შემდეგი
ფულადი	სოციალური	დახმარებები:



ა)	 ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით
დაავადებულთა	სამედიცინო	დაწესებულებაში	ტრანსპორტირების	პროგრამა;

ბ)	მრავალშვილიანი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა;

გ)	სამკურნალო	და	საოპერაციო	ხარჯებით	დახმარების	პროგრამა;

დ)	ცენტრ	,,იავნანას”	თანადაფინანსების	პროგრამა;

ე)	მოსწავლეთა	ტრანსპორტირების	პროგრამა;

ვ)	მზრუნველობამოკლებულთა	უფასო	კვებით	უზრუნველყოფის	პროგრამა;

ზ)	იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამა;

თ)	ომის	მონაწილე	ვეტერანებისა	და	მათი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა;

ი)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით
უზრუნველყოფის	პროგრამა;

კ)	 ლანჩხუთის	 რეგიონალური	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	პროგრამა	ძუძუს	კიბოს	დიაგნოზით	ნაოპერაციები	ქალებისათვის.

ლ)	ხანდაზმულ	(100	და	მეტი	წლის	ასაკის)	პირთა	დახმარების	პროგრამა.

მ)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების
შედეგად	დაზარალებული	ოჯახებისათვის	ერთჯერადი	დახმარების	პროგრამა;

ნ)	უპატრონო	მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურების	პროგრამა.

ო)	ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა.

პ)	მედიკამენტების	შეძენაზე	დახმარების	პროგრამა.

ჟ)	 შშმ	 პირის	 სატაუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა.

რ)	 ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსაგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	დაფინანსების	პროგრამა

ს)	 გენდერული	თანასწორობის	უზრუნველყოფისა	და	ოჯახში	ძალადობის	 აღმოფხვრის
ხელშეწყობა.

ტ)	სახელმწიფო	ზრუნვის	სისტემიდან	გასული	ახალგაზრდების	დახმარების	პროგრამა.

უ)	მინდობით	აღზრდაში	განთავსებულ	ბავშვებს,	რომელთა	რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ
ოჯახში	დაბრუნება	განხორციელდება	ერთჯერადი	ფინანსური	დახმარების	პროგრამა.

ფ)	 0-დან	 18	 წლამდე	 დედმამით	 ობოლი	 ბავშვებს	 და	 შშმ	 ბავშვებს	 რომელიც	 არის
ობოლი	ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა.

ქ)	 ცელიაკიით	 დაავადებულთა	 (18	 წლამდე	 ასაკის)	 კვებითი	 დანამატებით
უზრუნველყოფის	პროგრამა.

ღ)	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარებილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა.

ყ)	კოვიდ	19-ით	ინფიცირებულთა	და	მასთან	კონტაქტში	მყოფ	პირთა	ტრანსპორტირებით



დახმარების	პროგრამა.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მოსახლეობის	სოციალური	დაცვის	ღონისძიებათა
მუნიციპალური	 პროგრამით	 გათვალისწინებული	 სოციალური	 დახმარების
დანიშვნისა	 და	 გაცემის	 ორგანიზებას	 უზრუნველყოფს	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახური	 (შემდგომში	 –
სამსახური).

ბენეფიციარის	მიერ	სოციალური	დახმარების	დასანიშნად	ან	მისაღებად	საჭირო
დოკუმენტაციის	წარდგენა	ხდება	შემდეგნაირად:

1.	 სოციალური	 დახმარების	 დასანიშნად	 ან	 მისაღებად	 დაინტერესებული	 პირი
წერილობითი	განცხადებით	მიმართავს	და	შესაბამის	დოკუმენტაციას	წარუდგენს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერს,	 რომელიც	 იღებს	 გადაწყვეტილებას
დახმარების	 დანიშვნის	 ან	 მიღების	 თაობაზე	 მარტივი	 ადმინისტრაციული
წარმოების	დაწყების	შესახებ.

2.	 მერიაში	 შემოსული	 ყველა	 განცხადება	 თანდართული	 დოკუმენტაციით
შესასწავლად	ეგზავნება	შესაბამის	სამსახურს.

3.	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახური	 უზრუნველყოფს	 სოციალური	 დახმარების
მიღების	თაობაზე	საკითხის	განსახილველად	მომზადებასა	და	გადაწყვეტილების
მისაღებად	საჭირო	სხვა	პროცედურების	განხორციელებას.

4.	 სოფლებში	 მცხოვრებ	 მოსწავლეთა	ტრანსპორტით	 მომსახურების	 პროგრამის
ფარგლებში,	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 წმინდა	 იოანე	 ნათლისმცემლის	 სახელობის
სასულიერო	 გიმნაზიის	 მიერ	 მოწოდებული	 ინფორმაციის	 საფუძველზე.
პროგრამის	 განხორციელების	 აუცილებლობას	 შეისწავლის	 მერიის	 შესაბამისი
სამსახური	და	დასკვნას	წარუდგენს	მუნიციპალიტეტის	მერს.

ბენეფიციარის	 მიერ	 სოციალური	 დახმარების	 დასანიშნად	 ან	 მისაღებად	 წარმოსადგენი
დოკუმენტაციის	ნუსხა	კონკრეტული	სოციალური	პროგრამიდან	დახმარების	დასანიშნად
ან	 მისაღებად	 დაინტერესებულმა	 პირმა	 განცხადებას	 უნდა	 დაურთოს	 შემდეგი
დოკუმენტაცია:

ა)	 ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით	 –	 თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით
დაავადებულთა	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ტრანსპორტირების	 პროგრამა	 –
განცხადება,	ცნობა	ჯანმრთელობის	მდგომარეობის	შესახებ	ფორმა	№100,	ბენეფიციარის
ან	ოჯახის	წევრის	საბანკო	ანგარიში	და	პირადობის	მოწმობის	ან	პასპორტის	ასლი;

ბ)	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა	 –	 განცხადება,	 მშობლების
პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 სამოქალაქო	 რეესტრის	 სააგენტოდან
საინფორმაციო	 ბარათი,	 ბავშვების	 დაბადების	 მოწმობების	 ასლები,	 მშობლების
ქორწინების	 მოწმობის	 ასლი,	 ერთ-ერთი	 მშობლის	 საბანკო	 ანგარიში	 და	 სოციალური
სააგენტოდან	 სარეიტინგო	 ქულის	 ამონაწერი	 ან	 ცნობა	 რომ	 ოჯახი	 არ	 არის
დარეგისტრირებული	სოციალურად	დაუცველთა	ერთიან	ბაზაში;

გ)	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა	 –	 ბენეფიციარმა	 ან
მისმა	ოჯახის	წევრმა	მუნიციპალიტეტში	უნდა	წარმოადგინოს:	განცხადება;	სამკურნალო
დაწესებულების	ანგარიშფაქტურა/	კალკულაცია;	განმცხადებლის	(პაციენტის)	პირადობის
მოწმობის	 ასლი	 (სამოქალაქო	 რეესტრის	 სააგენტოდან	 საინფორმაციო	 ბარათი);	 ცნობა
სოციალური	 მომსახურების	 სააგენტოდან	 სარეიტინგო	 ქულის	 შესახებ;	 ცნობა
ჯანმრთელობის	 მდგომარეობის	 შესახებ	 (ფორმა	 100,);	 ცნობა	 დაზღვევის	 ფარგლებში
დაფინანსების	ოდენობის	ან	დაფინანსებაზე	უარის	თქმის	შესახებ;	ანაზღაურება	მოხდება
უნაღდო	ანგარიშსწორების	ფორმით,	სამედიცინო	 დაწესებულების	 შესაბამის	 ანგარიშზე,
გაწეული	 სამედიცინო	 მომსახურების	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 წარმოდგენის



შემდეგ;	 ისეთ	 განსაკუთრებულ	 შემთხვევებში,	 როგორიცაა	 სასწრაფო	 (გადაუდებელი)
სამედიცინო	 ოპერაციების,	 სასწრაფო	 (გადაუდებელი)	 ქიმიოთერაპიის	 და	 სხივური
თერაპიის	 თანადაფინანსება,	 სასწრაფო	 -გადაუდებელი	 მაგნიტო-	 რეზონანსული
ტომოგრაფიების,	კომპიუტერული	ტომოგრაფიების	და	ანგიოგრაფიული	კვლევის	უნაღდო
ანგარიშსწორებით	 (ინვოისით	 წარმოდგენილი	 ასანაზღაურებელი	 თანხა	 არაუმეტეს	 400
ლარისა)	 -	 რომელიც	 არ	 ჯდება	 მერიის	 თანადაფინანსების	 პროგრამაში,	 მერის
ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციული	 სამართლებრივი	 აქტით	 შესაძლებელია
განხორციელდეს	 სარეიტინგო	 ქულის	 წარმოდგენის	 გარეშეც.	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და	 საკრებულოს	 წევრის	 შუამდგომლობის
საფუძველზე.

დ)	ცენტრ	„იავნანას“	თანადაფინანსების	პროგრამა	 –	 კომუნალური	 ხარჯების,	 ჰიგიენისა
და	ყოველდღიური	მოხმარების	საგნების	თანხის	კალკულაციის	წარმოდგენა;

ე)	 მოსწავლეთა	 ტრანსპორტირების	 პროგრამა-მუნიციპალიტეტის	 მერსა	 და	 ა(ა)იპ
ლანჩხუთის	 წმინდა	 იოანე	 ნათლისმცემლის	 სახელობის	 სასულიერო	 გიმნაზიის
პრორექტორს	 შორის	 გაფორმებული	 შეთანხმების	 აქტი;	 პრორექტორის	 მიერ	 თანხის
ყოველთვიური	მოთხოვნა;

ვ)	მზრუნველობამოკლებულთა	უფასო	კვებით	უზრუნველყოფის	პროგრამა	–	განცხადება,
პირადობის	მოწმობის	ან	პასპორტის	ასლი,	ცნობა	 სოციალური	 სააგენტოდან,	 რომ	 არის
სოციალურად	დაუცველი	და	შეზღუდული	შესაძლებლობის	მქონე;

ზ)	 იძულებით	 გადაადგილებულ	 პირთა	 დახმარების	 პროგრამა-განცხადება,	 პირადობის
მოწმობის	ან	პასპორტის	ასლი,	დევნილის	მოწმობის	ასლი	და	საბანკო	ანგარიში;

თ)	ომის	მონაწილე	ვეტერანებისა	და	მათი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამა-	განცხადება,
პირადობის	მოწმობის	ან	პასპორტის	ასლი,	ცნობა	სოციალური	სააგენტოდან	სარეიტინგო
ქულის	 შესახებ,	 ვეტერანობის	 დამადასტურებელი	 მოწმობის	 ასლი,	 გარდაცვალების
მოწმობის	ასლი,	საბანკო	ანგარიში;

ი)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით
უზრუნველყოფის	 პროგრამა	 –	 განცხადება,	 ცნობა,	 რომ	 ბენეფიციარს	 არ	 აქვს
საცხოვრებელი	ფართი,	მერიის	სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის
დასკვნა	 სახლის	 მდგომარეობის	 შესახებ,	 განმცხადებლის	 და	 საცხოვრებელი	 ფართის
მეპატრონის	პირადობის	მოწმობის	ან	პასპორტის	ასლი,	ფართის	მეპატრონის	ამონაწერი
საჯარო	 რეესტრიდან,	 ბენეფიციარსა	 და	 საცხოვრებელი	 ფართის	 მეპატრონეს	 შორის
გაფორმებული	 ქირავნობის	 ხელშეკრულება	 და	 საცხოვრებელი	 ფართის	 მეპატრონის
საბანკო	ანგარიში;

კ)	 ლანჩხუთის	 რეგიონალური	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	 პროგრამა	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციები	 ქალებისთვის-
ორგანიზაციის	 მიერ	 წარმოდგენილ	 პროგრამებზე	 გახარჯული	 თანხის	 კალკულაციის
წარმოდგენა	და	საბანკო	ანგარიში;

ლ)	 ხანდაზმულ	 (100	 და	 მეტი	 წლის	 ასაკის)	 პირთა	 დახმარების	 პროგრამა-განცხადება,
პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ბენეფიციარის	 საბანკო	 ანგარიში.
გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის	ბრძანების	საფუძველზე;

მ)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების
შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახებისათვის	 დახმარების	 პროგრამა	 –	 განცხადება,
ბენეფიციარის	ან	ოჯახის	წევრის	საბანკო	ანგარიში,	პირადობის	მოწმობის	ან	პასპორტის
ასლი,	მერიის	სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	დასკვნა	სახლის
მდგომარეობის	 შესახებ,	 შესაბამის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის
წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის	 (საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობა;
„სოციალურად	დაუცველი	ოჯახების	მონაცემთა	ერთიან	ბაზაში“	ოჯახისთვის	მინიჭებული



სარეიტინგო	 ქულის	 ამონაწერი;	 სსიპ	 „სოციალური	 მომსახურების	 სააგენტოს“	 მიერ
გაცემული	 შესაბამისი	 მიმართვა	 (ასლი)	 ან	 ცნობა;	 ბენეფიციარის	 საბანკო	 ანგარიში.
გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის	ბრძანების	საფუძველზე	კომისიის	წინადადების	გათვალისწინებით.

ნ)	უპატრონო	მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურების	 პროგრამა-განცხადება,	 მერის
წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის(საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობა;
გარდაცვალების	 მოწმობის	 ასლი,	 საბანკო	 ანგარიში.	 გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის
ინდივიდუალური	ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტის	ბრძანების	საფუძველზე;

ო)	 ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამა	 –	 განცხადება,
განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,
ბენეფიციარის	 საბანკო	 ანგარიში,	 შესაბამის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის
წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის	 (საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობა;
მარტოხელა	 მშობლის	 სტატუსის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტი.	 „სოციალურად
დაუცველი	 ოჯახების	 მონაცემთა	 ერთიან	 ბაზაში“	 ოჯახისთვის	 მინიჭებული	 სარეიტინგო
ქულის	 ამონაწერი;	 ერთჯერადად	 გადაუდებელი	 შემთხვევისთვის	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიზე	 რეგისტრირებული	 კონკრეტული	 ბენეფიციარის
ერთჯერადი	ფინანსური	დახმარებისათვის	-	განცხადება,	განმცხადებლის	(ბენეფიციარის)
პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის,	 ბენეფიციარის	 საბანკო	 ანგარიში,	 შესაბამის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის
(საკრებულოს	 წევრის)	 შუამდგომლობა;	 „სოციალურად	დაუცველი	 ოჯახების	 მონაცემთა
ერთიან	 ბაზაში“	 ოჯახისთვის	 მინიჭებული	 სარეიტინგო	 ქულის	 ამონაწერი;	 არსებობის
შემთხვევაში	 ბენეფიციარის	 ჯანმრთელობის	 მდგომარეობის	 შესახებ	 ფორმა	 N100;
გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის	ბრძანების	საფუძველზე	კომისიის	წინადადების	გათვალისწინებით.

პ)	 მედიკამენტების	 შეძენაზე	 დახმარების	 პროგრამა-განცხადება,	 განმცხადებლის
(ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ცნობა	 სამედიცინო
დაწესებულებიდან	 (ფორმა	 №	 IV-100/ა);	 სამედიცინო	 დაწესებულების/აფთიაქის	 მიერ
სამედიცინო	 მომსახურების	 შესახებ	 გაცემული	 ანგარიშფაქტურა;	 ცნობა	 სარეიტინგო
ქულის	 შესახებ.	 (დიალიზით	 მოსარგებლე	 ბენეფიციარები,	 ხოლო	 ომის	 ვეტერანები
პროგრამით	გათვალისწინებული	კონკრეტული	დიაგნოზის	შემთხვევაში	თავისუფლდებიან
სარეიტინგო	 ქულის	 წარმოდგენისაგან);	 0-დან	 18	 წლამდე	 შშმ	 ბენეფიციარების
დახმარების	 შემთხვევაში	 ბავშვის	 კანონიერი	 წარმომადგენლის	 განცხადება,
განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ბავშვის
დაბადების	 მოწმობის	 ასლი,	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 დოკუმენტი.	 თანხა	 ჩაირიცხება
შესაბამისი	 სამედიცინო	 დაწესებულების/აფთიაქის	 საბანკო	 ანგარიშზე,	 წარმოდგენილი
ანგარიშ-ფაქტურის	 შესაბამისად.	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის	 (ბრძანების)	 საფუძველზე.	 პროგრამით
ისარგებლებენ	 ის	 ოჯახები	 რომელთა	 სარეიტინგო	 ქულა	 65001-დან	 არ	 აღემატება
150000-ს;

ჟ)	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა	 –	 განმცხადებლის	(ბენეფიციარის)	პირადობის	მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი
(სამოქალაქო	 რეესტრის	 სააგენტოდან	 საინფორმაციო	 ბარათი),	 ცნობა	 სამედიცინო
დაწესებულებიდან	(ფორმა	№	 IV-100/ა)	 სამკურნალო	დაწესებულების	 ანგარიშ-ფაქტურა.
თანხა	 ჩაირიცხება	 შესაბამისი	 სამედიცინო	 დაწესებულების	 საბანკო	 ანგარიშზე,
წარმოდგენილი	 ანგარიშ-ფაქტურის	 შესაბამისად.	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
ინდივიდუალური	ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტის	(ბრძანების)	საფუძველზე;

რ)	 ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 პროგრამა	 –	 ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების
ხელშეწყობის	 პროგრამის	 შემთხვევაში	 პირის	 კანონიერი	 წარმომადგენლის/მინდობით
აღმზრდელის	 პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 (საქართველოს	 მოქალაქის



პირადობის	მოწმობა	ან	პასპორტი)	ასლი;	კანონიერი	წარმომადგენლობის	შემთხვევაში	–
დამადასტურებელი	 საბუთი	 და	 მისი	 ასლი,	 მინდობით	 აღმზრდელის	 შემთხვევაში	 –
მინდობით	 აღზრდის	 ხელშეკრულების	 ასლი;	 ბავშვის	 დაბადების	 მოწმობის	 ასლი
(სამოქალაქო	რეესტრის	სააგენტოდან	საინფორმაციო	ბარათი),	 ბავშვის	 ჯანმრთელობის
მდგომარეობის	შესახებ	ფორმა	№100	სსიპ	„სოციალური	მომსახურების	სააგენტოს“	მიერ
გაცემული	 შესაბამისი	 მიმართვა.	 მომსახურეობის	 მომწოდებელი	 ორგანიზაციის
მომართვა	 ან	 ცნობა	 თვის	 განმავლობაში	 ბენეფიციარზე	 გაწეული	 მომსახურეობის
რაოდენობის	 შესახებ.	 რომლის	 შესაბამისად	 მოხდება	 მომსახურეობის	 მომწოდებელი
ორგანიზაციისთვის	და	ბავშვებისთვის	ტრანსპორტირების	 ხარჯის	 ანაზღაურება.	 ბავშვის
უფლებამოსილი	 წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიში.	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 შემთხვევაში	 –	 პირის	 კანონიერი	 წარმომადგენლის/
მინდობით	 აღმზრდელის	 პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 (საქართველოს
მოქალაქის	 პირადობის	 მოწმობა	 ან	 პასპორტი)	 ასლი;	 კანონიერი	 წარმომადგენლობის
შემთხვევაში	 –	 დამადასტურებელი	 საბუთი	 და	 მისი	 ასლი,	 მინდობით	 აღმზრდელის
შემთხვევაში	–	მინდობით	აღზრდის	ხელშეკრულების	ასლი;	ბავშვის	დაბადების	მოწმობის
ასლი	 (სამოქალაქო	 რეესტრის	 სააგენტოდან	 საინფორმაციო	 ბარათი),	 ბავშვის
ჯანმრთელობის	 მდგომარეობის	 შესახებ	 ფორმა	 №100.	 ბავშვის	 უფლებამოსილი
წარმომადგენლის	საბანკო	ანგარიში,	სსიპ	„სოციალური	მომსახურების	სააგენტოს“	მიერ
გაცემული	 შესაბამისი	 მიმართვა.	 მომსახურეობის	 მომწოდებელი	 ორგანიზაციის
მომართვა	 თვის	 განმავლობაში	 ბენეფიციარზე	 გაწეული	 მომსახურეობის	 რაოდენობის
შესახებ,	 რომლის	 შესაბამისად	 მოხდება	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	 ხარჯის	 ანაზღაურება.	 თანხა	 ჩაირიცხება	 ბენეფიციარის
უფლებამოსილი	წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიშზე.	 გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის
ინდივიდუალური	ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტის	ბრძანების	საფუძველზე;

ს)	 გენდერული	თანასწორობის	 უზრუნველყოფისა	 და	 ოჯახში	 ძალადობის	 აღმოფხვრის
ხელშეწყობის	 პროგრამა-	 განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან
პასპორტის	ასლი	ძალადობის	მსხვერპლის	სტატუსის	დოკუმენტი,	ბენეფიციარის	საბანკო
ანგარიში,	 გადაწყვეტილება	 მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების	 საფუძველზე	 კომისიის	 წინადადების
გათვალისწინებით;

ტ)	 სახელმწიფო	 ზრუნვის	 სისტემიდან	 გასული	 ახალგაზრდების	 დახმარების	 პროგრამა-
განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი;
ბენეფიციარის	 საბანკო	 ანგარიში,	 საქართველოს	 ოკუპირებული	 ტერიტორიებიდან
დევნილთა,	 შრომის,	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამინისტროს	 გურიის
სამხარეო	 ცენტრის	ლანჩხუთის	 რაიონული	 განყოფილების	 მიერ	 გაცემული	 შესაბამისი
მიმართვა	ან	ცნობა.	გადაწყვეტილება	მიიღება	მერის	ინდივიდუალური	ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების	 საფუძველზე	 კომისიის	 წინადადების
გათვალისწინებით;

უ)	 მინდობით	 აღზრდაში	 განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ
ოჯახში	 დაბრუნება	 განხორციელდება	 ერთჯერადი	 ფინანსური	 დახმარების	 პროგრამა-
ბავშვის	 კანონიერი	 წარმომადგენლის	 განცხადება,	 განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)
პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ბავშვის	 დაბადების	 მოწმობის	 ასლი,	 სსიპ
„სოციალური	მომსახურების	სააგენტოს“	მიერ	გაცემული	შესაბამისი	მიმართვა	ან	ცნობა.
ბავშვის	 უფლებამოსილი	 წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიში,	 თანხა	 ჩაირიცხება
ბენეფიციარის	 უფლებამოსილი	 წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიშზე.	 გადაწყვეტილება
მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების
საფუძველზე	კომისიის	წინადადების	გათვალისწინებით;

ფ)	0-დან	18	წლამდე	დედ-მამით	ობოლი	ბავშვებს	და	შშმ	ბავშვებს	რომელიც	არის	ობოლი
ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამა-ბავშვის	 კანონიერი
წარმომადგენლის	განცხადება,	განმცხადებლის	(ბენეფიციარის)	პირადობის	მოწმობის	ან
პასპორტის	ასლი,	ბავშვის	დაბადების	მოწმობის	ასლი,	სსიპ	„სოციალური	მომსახურების



სააგენტოს“	 მიერ	 გაცემული	 შესაბამისი	 მიმართვა	 ან	 ცნობა.	 ბავშვის	 უფლებამოსილი
წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიში,	 თანხა	 ჩაირიცხება	 ბენეფიციარის	 უფლებამოსილი
წარმომადგენლის	საბანკო	ანგარიშზე.	გადაწყვეტილება	მიიღება	მერის	 ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტის	ბრძანების	საფუძველზე;

ქ)	 ცელიაკიით	 დაავადებულთა	 (18	 წლამდე	 ასაკის)	 კვებითი	 დანამატებით
უზრუნველყოფის	 პროგრამა-	 ბავშვის	 კანონიერი	 წარმომადგენლის	 განცხადება,
განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის	 მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ბავშვის
დაბადების	 მოწმობის	 ასლი,	 ბავშვის	 უფლებამოსილი	 წარმომადგენლის	 საბანკო
ანგარიში,	 შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 პირის	 სტატუსის	 დამადასტურებელი
მოწმობის	 ასლი,	 ჯანმრთელობის	 ფორმა	 №100/ა	 და	 ანგარიშფაქტურა	 საქართველოში
განთავსებული	 შესაბამისი	 სააფთიაქო	 დაწესებულებიდან.	 თანხა	 ჩაირიცხება
ბენეფიციარის	 უფლებამოსილი	 წარმომადგენლის	 საბანკო	 ანგარიშზე.	 გადაწყვეტილება
მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების
საფუძველზე;

ღ)	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა.	 პროგრამის	 მოსარგებლეები	 არიან	 დაავადებათა	 საერთაშორისო
კლასიფიკატორის	 (ICD-10)	 მიხედვით	 განვითარების	 ზოგადი	 აშლილობების	 ჯგუფის
(F84.0-დან	 F84.9-ის)	 დიაგნოზის	 მქონე	 2-დან	 18	 წლის	 ასაკის	 ჩათვლით,	 ასევე
პროგრამის	 მოსარგებლეები	 არიან	 (R62.0)	 განვითარების	 ეტაპების	 დაყოვნების
დიაგნოზის	მქონე	0-დან	2	წლამდე	საქართველოს	მოქალაქეები,	რომლებიც	2022	წლის	1
იანვრის	 მდგომარეობით	 და	 ამავდროულად	 ქვეპროგრამაში	 ჩართვის	 მომენტისათვის
არიან	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტებში	 რეგისტრირებულნი;	 პროგრამაში	 ჩართვისთვის
ბავშვის	მშობელმა/კანონიერმა	წარმომადგენელმა	პროგრამაში	ჩართვის	განცხადებასთან
ერთად	 უნდა	 წარმოადგინოს	 შემდეგი	 დოკუმენტაცია:	 მოსარგებლის	 პირადობის
დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 (დაბადების	 მოწმობა,	 პასპორტი,	 იძულებით
გადაადგილებული	 პირის	 მოწმობა)	 ასლი;	 მშობლის/კანონიერი	 წარმომადგენლის
პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 (მოქალაქის	 პირადობის	 მოწმობა	 ან
პასპორტი)	 ასლი,	 კანონიერი	 წარმომადგენლის	 შემთხვევაში	 –	 აღნიშნულის
დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	 ასლი;	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 რეგისტრაციის
დამადასტურებელი	 დოკუმენტი	 (სამოქალაქო	 რეესტრის	 სააგენტოდან	 საინფორმაციო
ბარათი),	 ბავშვთა	 ფსიქიატრის	 მიერ	 გაცემული	 მოსარგებლის	 ჯანმრთელობის
მდგომარეობის	 შესახებ	 ცნობა	 (ფორმა	№IV-100/ა),	 რომელშიც	 მითითებული	 უნდა	 იყოს
პირის	 ძირითადი	 დიაგნოზი	 და	 დიაგნოსტიკისთვის	 აუცილებელი,	 სულ	 მცირე,	 ADOS
ტესტირების	 შედეგი;	 შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 სტატუსის	 დამადასტურებელი
დოკუმენტი	 (ასეთის	 არსებობის	 შემთხვევაში).	 რეაბილიტაციური	 სერვისის
განხორციელების	საჭირო	ხარჯი	დაფინანსდება	მუნიციპალური	 პროგრამის	 ფარგლებში,
რომელიც	 შესრულებული	 სამუშაო	 კალკულაციის	 შესაბამისად	 გადაირიცხება
შემსრულებელი	ორგანიზაციის	ანგარიშზე;

ყ)	კოვიდ	19-ით	ინფიცირებულთა	და	მასთან	კონტაქტში	მყოფ	პირთა	ტრანსპორტირებით
დახმარების	 პროგრამა	 -ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 კოვიდ	 19-ით
ინფიცირებული	ბენეფიციარები	რომლებსაც	დაუდასტურდებათ	კოვიდ	19	და	საჭიროებენ
გადაყვანას	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე,	 ასევე	 კვლევების	 ჩატარებას,
ზემოაღნიშნული	პროგრამის	ფარგლებში	განხორციელდება	ინფიცირებულის	სამედიცინო
დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე	 ტრანსპორტირება,	 ასევე	 კორონა	 ვირუსზე	 საეჭვო
პაციენტების	 ტრანსპორტირება	 კვლევების	 ჩასატარებლად	 და	 სამედიცინო
დაწესებულებაში	 გამოჯანმრთელებული	 ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების
დაფინანსება.	 ხოლო	 კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთან	 კონტაქტში	 მყოფი	 პირების
შემთხვევაში	 განხორციელდება	 მათი	 სასტუმრომდე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.
პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილთა	 ბინაზე
ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 რეგისტრირებული
კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილ	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურებაზე	 დახმარება
გაიცემა	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი
დეპუტატის	(საკრებულოს	წევრის)	შუამდგომლობის	და	სამედიცინო	დაწესებულების	მიერ



გაცემული	 შესაბამისი	 დოკუმენტაციის	 წარმოდგენის	 ან	 ა(ა)იპ	 –	 ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 მიერ	 მოწოდებული	 ინფორმაციის	 შემდგომ
დასკვნის	 მომზადებისა	 და	 მიღებაჩაბარების	 აქტის	 გაფორმების	 საფუძველზე.
მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 გაიცემა	 კოვიდ	 ინფიცირებულის	 დაკრძალვისთვის	 საჭირო
აღჭურვილობა	 (პირბადე,	 ფარი,	 ქუდი,	 ბახილი,	 ერთჯერადი	 ხალათი,	 სადეზინფექციო
ხსნარი,	სპეც.	ჩანთა	და	ხელთათმანი).

შენიშვნა:	 ამ	 მუხლის	 ღ)	 ქვეპუნქტით	 გათვალისწინებული	 სერვისის	 მიმწოდებელი
ორგანიზაცია	 უნდა	 აკმაყოფილებდეს	 შემდეგ	 კრიტერიუმებს:	 1)	 შესაბამისი
მომსახურების	 მიწოდებისთვის	 ორგანიზაციას	 უნდა	 ჰყავდეს	 ქცევითი	 თერაპევტი;	 2)
ქცევითი	 თერაპევტის	 (10	 მოსარგებლეზე,	 არანაკლებ,	 1	 თერაპევტის)	 ყოლა,	 რომელიც
არის	ბავშვის	ქცევითი	აშლილობების	მართვის	უნარ	–	ჩვევების	მქონე	 დიპლომირებული
სპეციალისტი	 ფსიქოლოგიაში	 და	 გავლილი	 აქვს	 გამოყენებითი	 ქცევითი	 ანალიზის
ბაზისური	 მომზადების	 კურსი,	 რაც	 დასტურდება	 სერტიფიკატით	 ან/და	 შესაბამისი
დოკუმენტით;	 3)	 აუცილებელია,	 ყოველ	 5	 ქცევით	 თერაპევტზე	 ჰყავდეს	 ფსიქოლოგიის
მეცნიერებათა	 მაგისტრის	 ხარისხის	 მქონე	 ერთი	 ქცევითი	 თერაპევტი,	 რომელსაც
შეუძლია:	ბავშვის/მოზარდის	უნარების	შეფასება/გადაფასება	შესაბამისი	საერთაშორისო
მეთოდოლოგიის	 გამოყენებით	 (ინსტრუმენტები:	 ABLLS,VB-MAPP	 და	 სხვა);
ინდივიდუალური	თერაპიული	პროგრამის	შედგენა;	აქვს	აუტიზმის	სპექტრის	აშლილობის
მქონე	 ბავშვებთან	 დამოუკიდებლად	 მუშაობის,	 სულ	 მცირე,	 2	 წლის	 გამოცდილება;	 4)
უზრუნველყოფილი	 უნდა	 იყოს	 შესაბამისი	 მატერიალურ-ტექნიკური	 ბაზით	 (თითოეული
მოსარგებლისთვის	ერთი-ერთზე	სერვისის	განსახორციელებლად).

განცხადების	განიხილვა:

1.	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსულ	 განცხადებებს	 განიხილავს	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახური	 და	 საკითხის
დადებითად	 გადაწყვეტის	 შემთხვევაში	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადებული	 ბრძანების
პროექტის	 საფუძველზე	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი	აქტით	(ბრძანებით)	გაიცემა	სოციალური	დახმარებები.

2.	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 წესის	 მე-4	 მუხლის	 „მ“	 ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული	 პროგრამებიდან	 დახმარებების	 გაცემის	 მიზნით	 მუნიციპალიტეტის
მერის	 მიერ	 მერის	 ინდივიდუალური	 სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების	 საფუძველზე
იქმნება	კომისია	რომლის	შემადგენლობაში	შედის:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი;
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოადგილე;	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის
სამსახურის	 უფროსი;	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მესამე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის	 სივრცითი
მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 სპეციალისტი	 და	 საკრებულოდან
მოწვევით	 -	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრი.	 კომისიის
გადაწყვეტილება	ფორმდება	ოქმის	სახით	და	 არის	 სარეკომენდაციო	 ხასიათის.	 კომისია
უფლებამოსილია	 შეიკრიბოს	 თვეში	 ერთხელ	 მაინც.	 კომისიის	 ოქმის	 გათვალისწინებით
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტით
(ბრძანებით)	გაიცემა	სოციალური	დახმარებები.“.

3.	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 წესის	 მე-4	 მუხლის	 „ო“	 „ს“	 ;	 „ტ“;	 „უ“
ქვეპუნქტებით	 გათვალისწინებული	 პროგრამებიდან	 დახმარებების	 გაცემის
მიზნით	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მიერ	 მერის	 ინდივიდუალური	 სამართლებრივი
აქტის	ბრძანების	საფუძველზე	იქმნება	კომისია	რომლის	შემადგენლობაში	შედის:
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი;	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
მოადგილე;	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსი;	 მერიის
იურიდიული	 სამსახურის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი;	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 მესამე	 რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 და	 საკრებულოდან	 მოწვევით	 -
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრი.	 კომისიის	 გადაწყვეტილება



ფორმდება	 ოქმის	 სახით	 და	 არის	 სარეკომენდაციო	 ხასიათის.	 კომისია
უფლებამოსილია	 შეიკრიბოს	 თვეში	 ერთხელ	 მაინც.	 კომისიის	 ოქმის
გათვალისწინებით	მუნიციპალიტეტის	მერის	ინდივიდუალური	ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი	აქტით	(ბრძანებით)	გაიცემა	სოციალური	დახმარებები.“.

სამსახურის	მიერ	დასკვნის	მომზადება:

1.	 სამსახური	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემის	 საკითხის	 განხილვისას
ხელმძღვანელობს	 საქართველოს	 ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსის	 მე-6
თავით	გათვალისწინებული	მარტივი	ადმინისტრაციული	წარმოებით.

2.	 სამსახური	 უზრუნველყოფს	 ყოველთვიური	 დახმარების	 მიმღებთა	 ოჯახებში
მომხდარი	 ცვლილებების	 სისტემატურ	 შემოწმებას	 და	 ამზადებს	 დასკვნას
ბენეფიციართა	საქმეში	შესაბამისი	შესწორებების	შეტანის	თაობაზე	(დახმარების
დანიშვნის	 გაუქმება,	 შეწყვეტა,	 აღდგენა).	 3.ცვლილებებში	 იგულისხმება
ბენეფიციართა	ახალი	ოჯახების	გამოვლენა	ან	გაუქმება,	ოჯახის	წევრთა	მატება-
კლება,	 ბავშვების	 სრულწლოვანების	 დადგენა,	 სტიქიური	 მოვლენების	 შედეგად
უსახლკაროდ	დარჩენილი	ოჯახების	დროებით	თავშესაფრით	უზრუნველყოფა	და
ა.შ.

4.	 სამსახური,	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 წმინდა	 იოანე	 ნათლისმცემლის	 სახელობის
სასულიერო	 გიმნაზიასთან	 ერთად	 სასწავლო	 წლის	 დასაწყისში	 მოიპოვებს
ინფორმაციას	 სკოლის	 ფინანსური	 მდგომარეობის	 თაობაზე	 და	 პროგრამის
გაგრძელების	შესახებ	დასკვნას	წარუდგენს	მუნიციპალიტეტის	მერს.

სოციალური	დახმარების	გაცემის	შესახებ	საბოლოო	გადაწყვეტილების	მიღება:

1.	სოციალური	დახმარების	გაცემის	შესახებ	საბოლოო	გადაწყვეტილების	მიღება
ხდება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მიერ,	 რომელიც	 გამოსცემს
შესაბამის	ბრძანებას.

2.	 მერის	 ბრძანებით	 განისაზღვრება	 ბენეფიციართა	 პერსონალური
შემადგენლობა	და	ინიშნება	სოციალური	დახმარება.

3.	 სოფლებში	 მცხოვრებ	 მოსწავლეთა	ტრანსპორტით	 მომსახურების	 პროგრამის
შემთხვევაში	 პროგრამის	 განხორციელების	 მიზნით	 ტრანსპორტირების	 თანხა
სკოლას	 გადაერიცხება	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 წმინდა	 იოანე	 ნათლისმცემლის
სახელობის	სასულიერო	გიმნაზიის	პრორექტორის	მოთხოვნის	საფუძველზე.

4.	 გადაუდებელ	 შემთხვევაში,	 როდესაც	 აუცილებელია	 წინამდებარე	 წესის	 1-ლი
მუხლის	„მ“	;	„ო“	და	„ს“	ქვეპუნქტებით	გათვალისწინებული	დახმარების	გაცემა,
როდესაც	 დაყოვნებამ	 შეიძლება	 სავალალო	 შედეგები	 გამოიწვიოს,	 დახმარება
შეიძლება	გაიცეს	კომისიის	ოქმის	გარეშეც,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერის
ბრძანებით.

ფულადი	დახმარების	გაცემა;

1.	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემა	 ხდება	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
ბრძანების	საფუძველზე.

2.	 მერის	 ბრძანების	 ასლი,	 რომლითაც	 დამტკიცებულია	 ბენეფიციართა
პერსონალური	 შემადგენლობა	 და	 დანიშნულია	 სოციალური	 დახმარება,
იგზავნება	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურში.



3.	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემას	 ახდენს	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური	უნაღდო	ანგარიშსწორების	გზით.

საკრებულოს	წევრი	ჯუმბერ	 ბლაგიძე	 შეუერთდა	 საკრებულოს	თავმჯდომარის	 პათოსს
და	 დამდეგი	 შობა-ახალი	 წელი	 მიულოცა	 დამსწრე	 საზოგადოებას.	 ამის	 შემდგომ	 ის
დაინტერესდა,	სოციალური	დახმარებების	დანიშვნის	და	გაცემის	წესის	პროგრამა	ყოველ
წლიურად	თუ	მტკიცდება	და	არის	თუ	არა	მასში	ცვლილებები	წინა	წლის	პროგრამასთან
შედარებით.

მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 თამარ	 ფირცხალაიშვილმა
აღნიშნა,	 რომ	 სოციალური	 დახმარებების	 დანიშვნის	 და	 გაცემის	 წესის	 პროგრამა
ყოველწლიურად	 მტკიცდება	 და	 მასში	 არის	 ცვლილებები,	 რომლებიც
გათვალისწინებულია	 2022	 წლის	 პროგრამულ	 ბიუჯეტში.	 ასევე	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ამ
ეტაპზე	 აღნიშნულ	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 იწყება	 ადმინისტრაციული	 წარმოება,
საკრებულოს	კომისიებისა	და	ფრაქციების	სხდომებზე	მოხდება	ამ	საკითხის	დეტალურად
განხილვა	და	მასში	გათვალისწინებული	იქნება	ერთობლივად	შეჯერებული	შენიშვნები	და
წინადადებები.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარემ	 ია	 მოქიამ	 მადლობა	 გადაუხადა	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის
სამსახურის	თანამშრომლებს	და	მის	უფროსს	თამარ	ფირცხალაიშვილს,	რადგან	ისინი
არიან	 ძალიან	 შრომისმოყვარე,	 კომპეტენტური	 და	 მოსახლეობის	 საკეთილდღეოდ
მობილიზებული	 ადამიანები.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 მოქმედი	 სოციალური	 დახმარებების
დანიშვნის	და	გაცემის	წესის	პროგრამა	არის	საკმაოდ	მოქნილი	და	მას	კარგად	იყენებს
მუნიციპალიტეტის	 ადგილობრივი	 მოსახლეობა,	 მაგრამ	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიულ	 საქართველოს“	 აქვს	 სიახლეები	 ამ	 პროექტთან	 დაკავშირებით,
რომლებსაც	 განიხილავს	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ფარგლებში,	 მერიის
სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსთან	 და	 მუნიციპალიტეტის	 მერთან
კონსულტაციით.

საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო
ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამაში	 აუცილებლად	 უნდა	 იყოს	 შეტანილი	 PT	 კვლევა,
რომელიც	 არ	 ფინანსდება	 სახელმწიფო	 პროგრამებით.	 მისი	 თქმით,	 ეს	 კვლევა
ონკოლოგიაში	 არის	 ოქროს	 სტანდარტი	 და	 მის	 გარეშეც	 არ	 ხდება	 არც	 ერთი
ონკოლოგიური	პაციენტის	 კვლევა,	 ამიტომ	ის	უნდა	იყოს	შეტანილი	მუნიციპალიტეტის
მიერ	დამტკიცებულ	სოციალურ	პროგრამაში	რისთვისაც	კოლეგებს,	ადმინისტრაციული
წარმოების	ფარგლებში,	სთხოვა	მხარდაჭერა.
მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსმა	თამარ	 ფირცხალაიშვილმა
აღნიშნა,	რომ	PT	კვლევა	ნამდვილად	აუცილებელია	ონკოლოგიური	პაციენტისთვის	და
რადგან	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა	 შეტანილია
პროგრამულ	 ბიუჯეტში,	 მასში	 ნებისმიერი	 ცვლილება	 დაკავშირებულია	 დამატებითი
ფინანსური	 რესურსების	 მობილიზებასთან,	 ამიტომ	 მთავარია	 ამ	 კვლევისთვის
ფინანსური	რესურსების	მოზიდვა,	თორემ	მისი	პროგრამაში	შეტანის	ფორმალური	სახე
პრობლემას	არ	წარმოადგენს.
საკრებულოს	 წევრი	 გოჩა	 ჯანაშია	დაინტერესდა,	 არის	 თუ	 არა	 სასიკეთო	 ცვლილება
ახალ,	 2022	 წლის	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამაში
მიმდინარე	წლის	პროგრამასთან	მიმართებაში.
მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 უფროსმა	თამარ	 ფირცხალაიშვილმა
განმარტა,	 რომ	 სამკურნალო	და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამაში	 იყო
MRT	 და	 KT	 კვლევების	 დაფინანსება,	 ხოლო	 2022	 წლის	 პროგრამას	 დაემატა
ანგიოლოგიური	 კვლევის	დაფინანსება,	 რომელიც	 აუცილებელია	 იმის	 გასარკვევად	თუ
რა	 ტიპის	 კარდიოლოგიური	 ოპერაცია(სტენტირება,	 შუნტირება)	 უნდა	 გაუკეთდეს
პაციენტს.
საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველმა	მოადგილემ	ემზარ	თევდორაძემ	აღნიშნა,	რომ
კარგი	 იქნება,	 თუ	 გამარტივდება	 სამკურნალო	და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების
პროგრამით	სარგებლობისთვის	საჭირო	პროცედურები	და	პირობები.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.



კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N76(24.11.2021)

დღის	წესრიგის	მეექვსე	საკითხი:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022
წლის	 სამუშაო	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ემზარ	 თევდორაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ
წარმოდგენილი	აქვს	საკრებულოს	2022	წლის	სამუშაო	გეგმის	პროექტი,	რომელიც	უკვე
მიწოდებული	აქვთ	კოლეგებს	და	მზად	არის	შენიშვნებისა	და	წინადადებების	არსებობის
შემთხვევაში	მასში	განახორციელოს	ცვლილებები.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N77(24.11.2021)

დღის	 წესრიგის	 მეშვიდე	 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	 გააცნო
მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების
მართვის	 სამსახური	 მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონება,	 კერძოდ	 ლესის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
მდებარე	 ორი	 ერთეული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთები	 (ს/კ
27.10.46.411	 და	 ს/კ	 27.10.46.420)	 და	 ქ.	ლანჩხუთში	 ნინოშვილის	 ქუჩა	 N9-ში	 მდებარე
უძრავი	 ქონება	 (ს/კ	 27.06.52.438)	 შემდგომი	 განკარგვის	 მიზნით,	 აისახოს
მუნიციპალიტეტის	 უძრავი	 ქონების	 საპრივატიზებო	 ნუსხასა	 და	 გეგმაში.	 ასევე
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონება	 -	 (შუხუთის
ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 სოფელ	 შუხუთში	 მდებარე	 უძრავი	 ქონება	 (ს/კ
27.05.44.009))	ამოღებულ	იქნეს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ქონების	საპრივატიზაციო
ობიექტების	 ნუსხიდან	 და	 გეგმიდან,	 ვინაიდან	 აღნიშნული	 ქონება	 სარგებლობის
უფლებით	გადაეცემა	ა(ა)იპ	„კლინიკური	ონკოლოგიის	საქართველოს	საზოგადოებას“	(ს/
ნ	406080529),	ლანჩხუთში	სკრინინგ	ცენტრის	დაფუძნებისა	და	ფუნქციონირების	მიზნით.
საქართველოს	ორგანული	კანონის	,,ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“-ს	54-ე
მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 ,,დ.ი“	 ქვეპუნქტის	 თანახმად,	 მუნიციპალიტეტის	 მერი
საკრებულოს	 წარუდგენს	 დასამტკიცებლად	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 საპრივატიზებო
ობიექტების	 ნუსხასა	 და	 პრივატიზაციის	 გეგმას.	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე	წარმოგიდგენთ,	„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	შესახებ	პროექტს	განსახილველად	და
დასამტკიცებლად.	ამასთანავე,	პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის
ხარჯების	ზრდას

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.



მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N78(24.11.2021)

დღის	 წესრიგის	 მერვე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
„სახელმწიფო	და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო–სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნორმატიული	ფასის	განსაზღვრის	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 პრეზიდენტის	 2013	 წლის	 10	 ოქტომბრის	 N784
ბრძანებულების	 პირველი	 მუხლის	 მე–2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 მიწის	 ნორმატიულ	ფასს
საბაზრო	ღირებულების	 გათვალისწინებით	 წელიწადში	 ერთხელ,	 არა	 უგვიანეს	 ყოველი
წლის	 თებერვლისა,	 ადგენენ	 შესაბამისი	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის
წარმომადგენლობითი	ორგანოები	 –	 საკრებულოები.	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 24–ე	 ნაწილის	 „ე“	 პუნქტის	 „ე.გ“
ქვეპუნქტის	 შესაბამისად	 კი	 საკრებულოს	 უფლებამოსილებას	 მიეკუთვნება
საქართველოს	 მთავრობის	 მიერ	 დადგენილი	 წესით	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენა.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,
იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 ზემოთაღნიშნული	 სამართლებრივი	 აქტების
პროექტები.	ამასთანავე,	ამავე	დადგენილებითვე	ძალადაკარგულად	 უნდა	 გამოცხადდეს
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო–სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 თებერვლის	 №4	 დადგენილება.	 ყოველივე
ზემოთაღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 ვინაიდან	 ნორმატიული	 აქტის	 მისაღებად
საკრებულომ	უნდა	დაიწყოს	ადმინისტრაციული	წარმოება,	იურიდიული	სამსახურის	მიერ
მომზადდა	 როგორც	 დასახელებული	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	დაწყების	თაობაზე	განკარგულების	პროექტი,	ისე	 შესაბამისი	 დადგენილების
პროექტი.	პროექტის	მიღება	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	შემოსავლების	ზრდას,
არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯების	 ზრდას	 და	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
ხარჯვითი	ნაწილის	ცვლილებას.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N79(24.11.2021)

დღის	წესრიგის	მეცხრე	საკითხი:	 ,,ადგილობრივი	(ქონების)	გადასახადის	შემოღებისა
და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსმა	გიორგი	ნაჭყებიამ.	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.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ
მომზადდა	 შესაბამისი	 ნორმატიული	 აქტის	 პროექტი.	 ამასთანავე,	 ამ	 დადგენილების
ამოქმედებისთანავე	 ძალადაკარგულად	 უნდა	 გამოცხადდეს	 ,,ადგილობრივი	 (ქონების)
გადასახადის	შემოღებისა	და	მისი	განაკვეთების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 26	 მარტის	 N5	 დადგენილება.	 ნორმატიული	 აქტის	 მისაღებად



საკრებულომ	უნდა	დაიწყოს	ადმინისტრაციული	წარმოება,	პროექტის	მიღება	გამოიწვევს
ადგილობრივი	ბიუჯეტის	შემოსავლების	ზრდას,	არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
ხარჯების	ზრდას	და	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯვითი	ნაწილის	ცვლილებას.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N80(24.11.2021)
სხვადასხვა	საკითხები:
საკრებულოს	 წევრმა	 ჯუმბერ	 ბლაგიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ის	 არის	 სუფსის
ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 მკვიდრი	 და	 ამ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულთან
დაკავშირებულ	 ყველა	 საკითხს	 გაივლის	 მაჟორიტარ	 დეპუტატთან	 ია	 მოქიასთან
შეთანხმებით,	 მაგრამ	 დაინტერესებულია,	 რატომ	 არ	 მოხდა	 დროულად	 სუფსის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	უნაგირას	უბანში	და	ასევე	სხვა	უბნებში	სტიქიის	შედეგად
დაზარალებული	 ოჯახების	 დახმარება.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ფრაქციას	 ,,ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“	 განცხადებით	 მომართა	 ა(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა
გაერთიანების	 ყოფილმა	 თანამშრომელმა	 გივი	 იმნაიშვილმა,	 რომლის	 მიხედვითაც	 ამ
გაერთიანებაში	 მერიის	 აუდიტის	 სამსახურის	 მიერ	 ჩატარებული	 აუდიტორული
შემოწმების	 დასკვნაში	 იკვეთება	 დარღვევები	 ფინანსების	 განკარგვაში	 და	 არის
ნეპოტიზმის	 ნიშნები.	 საკრებულოს	 წევრმა	 აღნიშნულ	 საკითხთან	 დაკავშირებით
დაინტერესებისა	და	რეაგირებისათვის	მიმართა	მუნიციპალიტეტის	მერს.
სუფსის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 დეპუტატმა,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული
ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარემ,	 ია	 მოქიამ	 განმარტა,	 რომ
უნაგირას	 უბანში	 და	 ზოგადად	 სტიქიის	 შედეგად	 დაზარალებული	 სხვა	 ოჯახების
დასახმარებლად	 გამოიყო	 ის	თანხა,	რომლის	 ათვისებაც	 მოხდებოდა	 მიმდინარე	 წელს
და	სწორედ	ამიტომ	ვერ	მოხდა	ყველა	დაზარალებული	ოჯახის	დახმარება.	მისი	თქმით,
აღნიშნულ	საკითხზე	ამ	ეტაპზეც	მიმდინარეობს	მუშაობა.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარის
მოადგილემ	დარეჯან	 ბურჭულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 2014	 წლის	 მოწვევის	 საკრებულომ
დაამტკიცა	 ლანჩხუთში,	 ყოფილი	 ჩაის	 ფაბრიკის	 ტერიტორიაზე	 სპორტული	 ცენტრის
მშენებლობის	 პროექტი.	 იგი	 შემოვიდა	 წინადადებით,	 რომ	 2021	 წლის	 მოწვევის
საკრებულომ	 თავისი	 მოქმედების	 პეროდში	 იმუშაოს	 ამ	 საკითხზე,	 რათა
მუნიციპალიტეტში	 იყოს	 სპორტის	 სხვადასხვა	 სახეობისთვის	 განკუთვნილი,
თანამედროვე	 სტანდარტებით	 აღჭურვილი	 სპორტული	 ცენტრი,	 სადაც	 აღიზრდება
წარმატებული	სპორცმენები.
საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 დროულად	 უნდა	 მოხდეს
საფეხბურთო	 კლუბ	 ლანჩხუთის	 ,,გურიას“	 აუქციონზე	 გატანა	 ისე,	 რომ
მუნიციპალიტეტისათვისაც	 და	 ფეხბურთისათვისაც	 დარჩეს	 მომგებიანი.	 მან	 ასევე
გამოთქვა	 მოსაზრება,	 რომ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 მიმდინარე
ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 ჩაბარებას	 მერის	 მიერ	 დანიშნულ
წარმომადგენლებთან	 ერთად	 ხელი	 მოაწეროს	 ამ	 ადმინისტრაციული	 ერთეულების
მაჟორიტარმა	 დეპუტატებმაც,	 რადგან	 ისინი	 ანგარიშვალდებული	 არიან	 საკუთარ
ამომრჩევლებთან.
საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 განმარტა,	 რომ	 ამ	 საკითის	 დროულად
მოგვარებაში	 ჩართულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახური,	 ელოდებიან	 სამხარაულის
ექსპერტიზის	 ბიუროს	 დასკვნას,	 რომელიც	 გადაეცემა	 დაინტერესებულ	 პირს,	 რის
შემდგომაც,	შეთანხმების	შემთხვევაში,	მოხდება	გუნდის	გასხვისება.	მან	ასევე	აღნიშნა,
რომ	მუნიციპალიტეტის	მერი	შეხვდა	მისი	რეკომენდაციით	ჩამოყვანილ	მწვრთნელს	და
მიმდინარეობს	მოლაპარაკება,	რათა	დროულად	იქნეს	მიღებული	გადაწყვეტილება	და	ის
ყველაფერს	გააკეთებს	იმისათვის,	რომ	საფეხბურთო	კლუბ	,,გურიას“	დაუბრუნოს	ძველი
დიდება.	 საკრებულოს	თავმჯდომარემ	 განმარტა,	 რომ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში
მიმდინარე	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 ჩაბარებაზე	 ხელის	 მოწერის	 საკითხს	 ის
მუნიციპალიტეტის	მერთან	ერთად	განიხილავს.
საკრებულოს	 წევრმა	 ირმა	 მგელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
სამსახურებში	და	ა(ა)იპიებში	იგეგმება	რეორგანიზაცია.	იგი	დაინტერესდა,	აქვს	თუ	არა
მუნიციპალიტეტის	 მერს	 რაიმე	 გეგმა,	 რომლის	 მიხედვითაც	 იმოქმედებს	 ამ
სტრუქტურული	ცვლილების(პერსონალის	შემცირება)	განხორციელებისას	და	რა	შედეგს
ელოდება	 ამ	 ყველაფრიდან.	 საკრებულოს	 წევრმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 წინა	 წლებში
ჩატარებულ	 რეორგანიზაციას	 დაერქვა	 სტრუქტურული	 ცვლილება,	 რომელსაც	 მოყვა



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

პერსონალის	შემცირება	და	ხარჯების	გაზრდა.	 მისი	თქმით,	რეორგანიზაციას	წინ	უნდა
უძღოდეს	შედეგზე	ორიენტირებული	სამოქმედო	გეგმა,	 ამიტომ	იგი	დაინტერესებულია,
თავიდანვე	იცოდეს	როგორ	წარიმართება	და	რა	ეფექტი	ექნება	ამ	პროცესს.
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 ბიძინა	 იმნაიშვილმა
განმარტა,	რომ	რეორგანიზაციის	პროცესი	მიმდინარეობს,	 კომისია	 იმუშავებს	ორი	თვე
და	დასრულების	შემდეგ	დადებს	შედეგს,	რომელიც	იქნება	საჯარო.
საკრებულოს	 წევრმა	 რეზო	 კვერენჩხილაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 დიდთოვლობის	 გამო
შეფერხებულია	 ავტომობილების	 გადაადგილება	 სოფელ	 ჩოჩხათის	 მიმართულებით	 და
მოსახლეობის	სახელით	ითხოვა	დახმარება.
საკრებულოს	 წევრმა	 გოჩა	 ჯანაშიამ	 გამოთქვა	 მოსაზრება,	 რომ	 პროცედურულად
გამართული	 იქნება,	 თუ	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 შემოსული	 საკითხის	 ირგვლივ
ისაუბრებენ,	 როგორც	 ძირითადი	 კომისიის	 თავმჯდომარეები,	 ასევე	 სხვა	 კომისიის
თავმჯდომარეებიც.	 ის	 ასევე	 დაინტერესდა,	 თუ	 რა	 სიტუაციაა	 დიდთოვლობის	 გამო
მუნიციპალიტეტის	 სოფლებში,	 რადგან	 მისთვის	 ცნობილია,	 რომ	 ლესა-	 ქვიანის
მიმართულებით	 მოძრაობა	 შეფერხებულია,	 რასაც	 დაეთანხმა	 საკრებულოს	 ფრაქცია
,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარის	 მოადგილე
ლოლიტა	ურუშაძე.
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 ბიძინა	 იმნაიშვილმა
განმარტა,	 რომ	 ქალაქის	 შიდა	 გზები	 გაწმენდილია,	 სოფლებშიც	 ეტაპობრივად
მიმდინარეობს	 გზების	 გაწმენდითი	 სამუშაოები	 და	 ენერგო	 პროს	 თანამშრომლები	 24
საათის	განმავლობაში	მუშაობენ	დაზიანებული	ელექტრო	სადენების	აღდგენაზე,	ხოლო
ლესა-ქვიანის	 გზის	 მონაკვეთის	 მოწესრიგება	 საავტომობილო	 გზების	 დეპარტამენტის
პრეროგატივაა,	 მაგრამ	 მუნიციპალიტეტის	 შესაბამისი	 სამსახურები	 მუხლჩაუხრელად
მუშაობენ,	 რათა	 დროულად	 იქნეს	 აღმოფხვრილი	 დიდთოვლობით	 გამოწვეული
პრობლემები.
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარის	 მოადგილე	 ლოლიტა	 ურუშაძე	 დაინტერესდა,	 თუ	 რომელი	 კომპანია
აწარმოებს	 ქალაქის	 ცენტრის	 მოწესრიგებასთან	 დაკავშირებულ	 პროექტს,	 რა
მოცულობისაა	 ეს	 პროექტი,	 ვინ	 ახორციელებს	 ამ	 პროექტზე	 ზედამხედველობას	 და
რამდენად	არის	ჩართული	ამ	საქმიანობაში	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 ბიძინა
იმნაიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 ქალაქის	 ცენტრის	 მოწესრიგებასთან	 დაკავშირებულ
პროექტს	 პრემიერის	 განკარგულებით	 ახორციელებს	 რეგიონალური	 განვითარებისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 სამინისტრო,	 რომელმაც	 პროექტის	 გარკვეული	 საკითხები
შეათანხმა	მუნიციპალიტეტის	მერთან	და	სამუშაოები	მიმდინარეობს	მუნიციპალიტეტის
ზედამხედველობით.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 ნინო	 მშვიდობაძემ	 განმარტა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის
მერმა	მოაწყო	ქალაქის	ცენტრის	მოწესრიგებასთან	დაკავშირებული	პროექტის	საჯარო
განხილვა,	 რომელსაც	 ესწრებოდნენ	 მერიის	 სამსახურები	 და	 ინდმეწარმეები.	 მისთვის
ასევე	ცნობილია,	რომ	პროექტს	აქტიურად	უწევს	ზედამხედველობას	მუნიციპალიტეტის
მერი,	მერიის	შესაბამისი	სამსახურები	და	საკრებულო.
საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ემზარ	 თევდორაძემ	 განმარტა,
რომ	ტენდერში	გამარჯვებული	კომპანია,	რომელიც	აწარმოებს	სარემონტო	სამუშაოებს,
ვალდებულია	 თვალსაჩინოდ	 გააკეთოს	 სტენდი,	 რომელზეც	 მითითებული	 იქნება
სამუშაოების	 შემსრულებელი	 კომპანია,	 პროექტის	 მასშტაბი,	 ღირებულება,	 ვადები	 და
ყველა	 სხვა	 საჯარო	 რეკვიზიტი.	 ის	 თავადაც	 დაინტერესდა	 შესაძლებელია	 თუ	 არა	 ამ
პროექტის	 ფარგლებში	 მარკეტის	 ,,ორი	 ნაბიჯის“	 მიმდებარედ	 ავარიული	 სიტუაციის
თავიდან	ასაცილებლად	საგზაო	სარკის	დამონტაჟება,	რადგან	იქ	არის	ისეთი	მოსახვევი,
რომ	არ	ჩანს	საპირისპირო	მიმართულებით	მოძრავი	ავტომობილი.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






