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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
ოქმი	N2

ქ.	ლანჩხუთი
25.	01.	2022	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველი
მოადგილე	 ემზარ	 თევდორაძე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილეები	 ვერიკო
კვირკველია	 და	 გიორგი	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და
ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 საკრებულოს
სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა
თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	საქართველოს“	თავმჯდომარე	ია	მოქია,	საკრებულოს	ფრაქცია	,,ერთიანი
ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარე	 კახაბერ	 ასკურავა,	 საკრებულოს	 ფრაქცია
,,ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 საკრებულოს	 წევრები
(სარეგისტრაციო	 ფურცელი	 თან	 ერთვის),	 საკრებულოს	 აპარატის	 პირველი	 რანგის
პირველადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელი	 (აპარატის	 უფროსი)	 ნინო
ძიძიგური,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეორე	 რანგის	 მეორადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის
ხელმძღვანელი	 ნანა	 ბზეკალავა,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი	ნუნუ	სულაკაძე,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე	რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 რუსუდან
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი
სპეციალისტი	ცირა	ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის
შემსრულებელი	 ბიძინა	 იმნაიშვილი,	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის
უფროსი	 თამარ	 ფირცხალაიშვილი,	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	უფროსი	ია	ჩხაიძე,	მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების
მართვის	 სამსახურის	 უფროსი	 გიორგი	 ნაჭყებია,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია,	მედიის	წარმომადგენლები.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 დღევანდელ	 სხდომას
ჯანმრთელობის	მდგომარეობის	გამო	ვერ	ესწრება	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და
ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე	გიორგი	ხელაძე,	ამიტომ	მე-4	საკითხს	სხდომას	გააცნობს
საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე	გიორგი	ჩახვაძე.
საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტის
შესწორებული	ვარიანტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	თაობაზე.



/მომხსენებელი	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

2.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	არსებული	სახელმწიფო	და	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

3.	 „ადგილობრივი	 (ქონების)	 გადასახადის	 შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა	 და
აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2018	 წლის	 18
იანვრის	 №5	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ჩახვაძე/

5.	 „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	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
თაობაზე.

/მომხსენებელი	ია	ჩხაიძე/

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

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

7.	სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	 წესრიგის	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტიდან	სოციალური	დახმარების	გაცემისა	და	მიღების	წესის	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 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	 დედ-მამით	 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;

სოციალური	დახმარების	დანიშვნისა	და	 გაცემის	ორგანიზებაზე	 პასუხისმგებელი
უწყება:

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:

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	მისი
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	 მიღება-ჩაბარების	 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	განხილვა:

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	 წევრების	 მიერ	 დადგენილების	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 შენიშვნები	 და
წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	 საკრებულოს	 18	 წევრი,	 წინააღმდეგი	 საკრებულოს	 2	 წევრი	 (მაკა
მშვიდობაძე,	ჯუმბერ	ბლაგიძე).
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N1(25.01.2022)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 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	N	784	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,	საკრებულოს	უფლებამოსილებას
მიეკუთვნება	 საქართველოს	 მთავრობის	 მიერ	 დადგენილი	 წესით	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენა.	 აღნიშნულიდან
გამომდინარე,	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 ზემოთ	 აღნიშნული
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	 ზემოთ	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	ნორმატიული	ფასი	განისაზღვრა	შემდეგნაირად:

მუხლი	1.

სახელმწიფო	 და	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-
სამეურნეო	დანიშნულების	1	კვადრატული	 მეტრი	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასი	 (შემდგომში
„მიწის	ნორმატიული	ფასი“)	გამოანგარიშდება	შემდეგი	ფორმულის	მიხედვით:

CN	=IMGX	ITL	X	CX	K,	სადაც:

1.	 CN	 არის	 ერთი	 კვადრატული	 მეტრი	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის
ნორმატიული	ფასი.

2.	IMG	არის	ქ.	ლანჩხუთის	მიკრომდებარეობის	ინდექსი,	რომელიც	უდრის	0,38-ს;

3.	ITL	არის	ლოკალური	ტერიტორიული	ინდექსი,	რომელიც	უდრის	ერთს.

4.	 C	 არის	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ერთ	 კვადრატულ	 მეტრზე
დადგენილი	საბაზისო	განაკვეთი	და	მისი	მნიშვნელობა	უდრის	0,24	ლარს.

5.	 K	 არის	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 მარეგულირებელი	 კოეფიციენტი	 და	 მისი
მნიშვნელობა	შეადგენს	100.

მუხლი	2.

პირველი	პუნქტის	შესაბამისად,	ქალაქ	ლანჩხუთის	მიწის	ნორმატიული	ფასი	დადგინდეს
შემდეგი	სახით:	CN	=0,38	X1	X	0,24	X	100=9,12.

მუხლი	3.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	მიწის	ნორმატიული	ფასი
დადგენილია	ქალაქ	ლანჩხუთის	დადგენილი	ფასის	35%-ის	ოდენობით	და	 იგი	 შეადგენს
3,19	ლარს.

მუხლი	4.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	დასახლებათა	შორის	არეალებში	მიწის	ნორმატიული	ფასი
დადგენილია	ქალაქ	ლანჩხუთის	დადგენილი	ფასის	25%-ის	ოდენობით	და	 იგი	 შეადგენს
2,28	ლარს.

მუხლი	5.

სოფელ	 მალთაყვიდან	 მდინარე	 სეფისწყალამდე	 შავი	 ზღვის	 ნაპირიდან	 500	 მეტრის
რადიუსში	 არსებულ	 დასახლებებში	 და	 დასახლებათა	 შორის	 არეალებში	 მიწის
ნორმატიული	 ფასი	 განისაზღვროს	 ქალაქ	 ლანჩხუთის	 დადგენილი	 ფასის	 100%-ის
ოდენობით,	რაც	შეადგენს	9,12	ლარს.	ამ	შემთხვევაში	არ	გამოიყენება	ამ	წესის	მე-3,	მე-4
და	მე-6	მუხლებით	დადგენილი	ნორმები.

მუხლი	6.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 დასახლებათა	 შორის	 არეალებში	 „საერთაშორისო	 და
შიდასახელმწიფოებრივი	 მნიშვნელობის	 საავტომობილო	 გზების	 ნუსხის	 დამტკიცების
შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2014	 წლის	 18	 ივნისის	 №407	 დადგენილებით
განსაზღვრულ	 საერთაშორისო	 და	 შიდასახელმწიფოებრივი	 მნიშვნელობის
საავტომობილო	გზების	50	მეტრის	რადიუსში	(თითოეულ	მხარეს),	გარდა	დანართის	მე-2
და	 მე-5	 პუნქტებით	 გათვალისწინებული	 ტერიტორიებისა,	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასი



განისაზღვროს	ქ.	ლანჩხუთში	დადგენილი	მიწის	 ნორმატიული	ფასის	 50%-ის	ოდენობით
და	 იგი	 შეადგენს	 4,56	 ლარს.	 ამ	 შემთხვევაში	 არ	 გამოიყენება	 ამ	 წესის	 მე-3–მე-5
მუხლებით	დადგენილი	ნორმები.

საკრებულოს	 წევრმა	 ჯუმბერ	 ბლაგიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 საკრებულოს	 წინა	 სხდომაზე
გაჟღერდა	 ინფორმაცია	 დეველოპერული	 კომპანიის	 ,,სფერო“-ს	 შესახებ,	 რომელიც
გრიგოლეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სასტუმროების	 აშენებასთან	 დაკავშირებით
აპირებს	 ძალიან	 სერიოზული	 პროექტების	 განხორციელებას.	 საკრებულოს	 წევრი
დაინტერესდა,	 ამ	 შემთხვევაშიც	 იგივე	 დარჩება	 თუ	 არა	 წლების	 წინ	 დადგენილი	 მიწის
ნორმატიული	 ფასი	 და	 საერთოდ,	 შექმნილი	 ეკონომიკური	 მდგომარეობის
გათვალისწინებით,	 რატომ	 არ	 მოხდა	 მისი	 მატება,	 რაც	 გარკვეულ	 წილად	 გაუზრდიდა
მუნიციპალიტეტს	შემოსავალს,	რადგან	ზოგადად	მიწა,	სახელმწიფოს	საკუთრება	იქნება
ის,	თუ	მუნიციპალიტეტის,	არის	გარკვეული	სიმდიდრე	და	ქონება.	აქედან	გამომდინარე,
საკრებულოს	 წევრის	 აზრით,	 კარგი	 იქნება	 მუნიციპალიტეტმა	 წარადგინოს	 წინადადება
შესაბამის	სამინისტროებში,	რათა	გათვალისიწნებული	იქნას	როგორც	კურორტული	ზონა
და	 მოხდეს	 სახელმწიფო	 და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთრებაში
არსებული	არასასოფლო–სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნორმატიული	ფასის	ზრდა.

მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსის	 გიორგი	 ნაჭყებიას
განმარტებით,	 ამას	 არეგულირებს	 საქართველოს	 საგასახადო	 კოდექსი.
მუნიციპალიტეტი	 ადგენს	 ქვედა	 ზღვარს,	 რითაც	 შემდეგ	 ხელმძღვანელობს	 მოწვეული
ექსპერტი,	რომელიც	დადგენილ	ფასზე	ნაკლებს	ვერ	დააწესებს,	მაგრამ	 ზედა	 ზღვარზე
შეზღუდვა	ნამდვილად	არ	არის.

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

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N2(25.01.2022)
დღის	წესრიგის	მესამე	საკითხი:	,,ადგილობრივი	(ქონების)	გადასახადის	შემოღებისა
და	 მისი	 განაკვეთის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ.	 მისი	 განმარტებით,
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.	 ზემოთ	 აღნიშნულის
გათვალისწინებით,	 მიზანშეწონილია	 საკრებულომ	 ყოველწლიურად	 განსაზღვროს
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ქონების	გადასახადის	განაკვეთი.	კერძოდ:

მუხლი	1.

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის	 ქონების	 გადასახადის	 წლიური	 განაკვეთია
დასაბეგრი	 ქონების	 ღირებულების	 1	 პროცენტი.	 ამ	 მუხლის	 მიზნებისათვის	 დასაბეგრი
ღირებულება	 არის	 საშუალო	 წლიური	 საბალანსო	 ღირებულება	 (გამოიანგარიშება
კალენდარული	 წლის	 დასაწყისისა	 და	 ბოლოსათვის	 აქტივების	 საშუალო	 ღირებულების
მიხედვით),	 რომელიც	 ქვემოთ	 ჩამოთვლილ	 შემთხვევებში	 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.

მუხლი	2.

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის,	 გარდა	 საგადასახადო	 კოდექსის	 202-ე	 მუხლის	 31
ნაწილით	 გათვალისწინებული	 შემთხვევისა,	 ლიზინგით	 გაცემულ	 დასაბეგრ	 ქონებაზე
გადასახადის	 წლიური	 განაკვეთია	 დასაბეგრი	 ქონების	 საშუალო	 წლიური	 საბალანსო
ნარჩენი	 ღირებულების	 (გამოანგარიშება	 კალენდარული	 წლის	 დასაწყისისა	 და
ბოლოსათვის	 აქტივების	 საშუალო	 ღირებულების	 მიხედვით)	 1	 პროცენტი.	 ამ	 მუხლის
მიზნებისათვის	ლიზინგით	გაცემული	დასაბეგრი	 ქონების	 საბალანსო	ღირებულება	 არის
ქონების	 გაცემის	 მომენტისათვის	 არსებული	 ღირებულება,	 ხოლო	 ყოველ	 მომდევნო
წლისათავის	 ქონების	ღირებულებად	ითვლება	 აღნიშნული	ქონების	 ნარჩენი	 საბალანსო
ღირებულება,	რომელიც	ამ	ქონებას	ექმნებოდა	ლიზინგით	არგაცემის	შემთხვევაში.

მუხლი	3.

ფიზიკური	პირის	დასაბეგრ	ქონებაზე	გადასახადის	წლიური	განაკვეთებია:

ა)	 100	 000	 ლარამდე	 შემოსავლის	 მქონე	 ოჯახებისათვის	 -	 საგადასახადო	 პერიოდის
ბოლოსთვის	დასაბეგრი	ქონების	საბაზრო	ღირებულების	0.2	პროცენტი.

ბ)	100	000	ლარის	ან	მეტი	შემოსავლის	მქონე	ოჯახებისათვის	-	საგადასახადო	პერიოდის
ბოლოსთვის	დასაბეგრი	ქონების	საბაზრო	ღირებულების	1.0	პროცენტი.

მუხლი	4.

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

1.	სათიბი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	-	20.00	ლარი/ჰა;

2.	საძოვარი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	-	16.00	ლარი/ჰა;

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

4.	საკარმიდამო	-	73.00	ლარი/ჰა;

5.	სასოფლო-სამეურნეო	საქმიანობაში	გამოყენებული	ტყის	მიწებისათვის:

ა)	სათიბი	-	20.00	ლარი/ჰა;

ბ)	საძოვარი	-	16.00	ლარი/ჰა;

გ)	სახნავი	-	73.00	ლარი/ჰა;

მუხლი	5.

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

მუხლი	6.



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

1.	ქ.ლანჩხუთი:	ტერიტორიული	კოეფიციენტი	-	1.0;

საბაზისო	განაკვეთი	1	კვ.მ.-ზე	(ლარებში)	-	0,24;

წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	1	კვ.	მ.-ზე	(3x4)	–	0,24;

2.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სოფლებში:

ტერიტორიული	კოეფიციენტი	-	0,9;

საბაზისო	განაკვეთი	1	კვ.მ.-ზე	(ლარებში)	-	0,24;

წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	1	კვ.	მ.-ზე	(3x4)	–	0,216;

მუხლი	7

1.	ქონების	გადასახადისაგან	გათავისუფლდეს:

ა)	 საცხოვრებელ	 სახლებზე	 მიმაგრებული	 მიწის	 ნაკვეთები,	 რომლის	 ფართობი	 არ
აღემატება	600	კვ.მ-ს.	ბ)	ავტოფარეხზე	მიმაგრებული	მიწის	ნაკვეთები,	რომლის	ფართობი
არ	აღემატება	24	კვ.მ-ს.

2.	 ამ	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტით	 გათვალისწინებული	 ქონების	 გარდა,	 ქონების
გადასახადისგან	 გათავისუფლებისას	 გამოიყენება	 საქართველოს	 საგადასახადო
კოდექსის	206-ე	მუხლი.

3.	 ქონების	 გადასახადის	 გამოანგარიშებისა	 და	 გადახდის	 წესი,	 შესაბამისი	 დაბეგვრის
ობიექტის	 მიხედვით	 ქონების	 გადასახადისაგან	 გათავისუფლებული	 ქონების	 სახეები
დადგენილია	საქართველოს	საგადასახადო	კოდექსის	205-ე	და	206-ე	მუხლებით.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინაღმდეგი	არცერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N3(25.01.2022)

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
პოლიტიკურ	თანამდებობის	 პირთა	 და	 აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და
თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2018	წლის	18	იანვრის	№5	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილემ	 გიორგი	 ჩახვაძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	პოლიტიკურ	თანამდებობის	 პირთა	და	 აპარატის	მოსამსახურეთა	საშტატო
ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობებში“	 შესატანი	 ცვლილებები
განპირობებულია	 საქართველოს	 მთავრობის	 გადაწყვეტილების	 საფუძველზე.	 კერძოდ,
პოლიტიკურ	თანამდებობის	პირთა	ხელფასები	წლების	განმავლობაში	არ	გაზრდილა.	მათი
საქმიანობის	 დაფასებისა	 და	 მოტივაციის	 გაზრდის	 მიზნით,	 მთავრობამ	 მიიღო
გადაწყვეტილება	 ხელფასების	 გარკვეული	 რაოდენობით	 გაზრდის	 შესახებ.
აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 აუცილებელია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის



საკრებულოში	 ხელფასების	 მოწესრიგება.	 აქედან	 გამომდინარე,	 საქართველოს
ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 61–ე	 მუხლის
პირველი	 და	 მეორე	 ნაწილების,	 საქართველოს	 კანონის	 „საქართველოს	 ზოგადი
ადმინისტრაციული	 კოდექსი“	 1061–ე	 მუხლის	 1–ლი	 და	 მე–2	 ნაწილების	 შესაბამისად,
დაიწყოს	 ადმინისტრაციული	 წარმოება	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა	 და	 აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და
თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2018	წლის	18	იანვრის	№5	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების
მისაღებად.

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	14	წევრი,	წინაღმდეგი	საკრებულოს	6	წევრი	(	კახაბერ
ასკურავა,	გიორგი	გოგუაძე,	ირმა	მგელაძე,	გივი	ცინცაძე,	მაკა	მშვიდობაძე,
ჯუმბერ	ბლაგიძე).
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N2(25.01.2022)

დღის	 წესრიგის	 მეხუთე	 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	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 განათლების,
კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის	უფროსმა	ია	ჩხაიძემ.	მან
აღნიშნა,	 რომ	 განმარტებით,	 ,,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	 უნდა	 შევიდეს	 ცვლილება,
კერძოდ:

ა)	 დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	ხელშეწყობის;	 კულტურის	ღონისძიებების;	 სპორტული
ღონისძიებების	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით
გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის“	მე-3	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

,,მუხლი	 3.	 წარმატებული	 სპორტსმენის,	 მწვრთნელის,	 ღვაწლმოსილი	 ვეტერანი
სპორტსმენის	დაჯილდოება.

1.	 წარმატებული	 სპორტსმენის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს	 შემდეგი
სახით:

ა)	საქართველოს	ჩემპიონატის:	I	ადგილი	–	600	ლარი,	II	ადგილი	–	400	ლარი,	III	ადგილი
–	300	ლარი.

ბ)	ევროპის	ჩემპიონატის:	I	ადგილი	–	800	ლარი,	II	ადგილი	–	600	ლარი,	III	ადგილი	–	500
ლარი.



გ)	მსოფლიო	ჩემპიონატის:	I	ადგილი	–	1	000	ლარი,	II	ადგილი	–	800	ლარი,	III	ადგილი	–
600	ლარი.

დ)	ოლიმპიური	თამაშების	I	ადგილი	–	2	000	ლარი,	II	ადგილი	–	1	500	ლარი,	III	ადგილი	–
1000	ლარი.

2.	 წარმატებული	სპორტსმენის	მწვრთნელის	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისაზღვროს
შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	ჩემპიონატის:	I	ადგილი	–	400	ლარი,	II	ადგილი	–	300	ლარი,	III	ადგილი	-
200	ლარი.

ბ)	ევროპის	ჩემპიონატის:	I	ადგილი	–	600	ლარი,	II	ადგილი	–	400	ლარი,	III	ადგილი	–	300
ლარი.

გ)	მსოფლიო	ჩემპიონატის:	 I	 ადგილი	–	800	ლარი,	 II	 ადგილი	–	600	ლარი,	 III	 ადგილი	–
400	ლარი.

დ)	ოლიმპიური	თამაშების:	I	ადგილი	–	1500	ლარი,	II	ადგილი	–	1200	ლარი,	III	ადგილი	-
1000	ლარი.

3.	 წარმატებული	 გუნდის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს	 შემდეგი	 სახით:
საქართველოს	ოფიციალური	ჩემპიონატის	I-	ადგილი	2	000	ლარი,	II-ადგილი	1	500	ლარი,
III-ადგილი	1	000	ლარი.

4.	 ღვაწლმოსილი	 ვეტერანი	 სპორტსმენის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისზღვროს
საბიუჯეტო	წლის	მანძილზე	ერთჯერადად	გასაცემი	თანხით	-	300	ლარის	ოდენობით.“

ბ)	 დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	–	განათლების	ხელშეწყობის;	 კულტურის	 ღონისძიებების;	 სპორტული
ღონისძიებების	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით
გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის“	მე-5	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

,,მუხლი	 5.	 ხელოვნების	 სხვადასხვა	 ჟანრის	 ინდივიდუალური	 შემსრულებლების,
ხელოვნების	 წარმომადგენლობების,	 შემოქმედებითი	 დასების	 ხელმძღვანელი
პირების	დაჯილდოება.

1.	ხელოვნების	სხვადასხვა	ჟანრის	ინდივიდუალური	შემსრულებლების	ფულადი	ჯილდოს
ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	 საქართველოს	 მასშტაბით	 ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში:	 I
ადგილი	–	300	ლარი,	II	ადგილი	-	200	ლარი,	III	ადგილი	-	100	ლარი.

ბ)	 საერთაშორისო	 ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში:	 I	 ადგილი	 –	 500
ლარი,	II	ადგილი	-	300	ლარი,	III	ადგილი	-	200	ლარი.

2.	 ხელოვნების	 წარმომადგენლობების	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობა	 განისაზღვროს
შემდეგი	სახით:

ა)	 საქართველოს	 მასშტაბით	 ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში:	 I
ადგილი	-	1000	ლარი,	II	ადგილი	-	800	ლარი,	III	ადგილი	-	600	ლარი.

ბ)	 საერთაშორისო	ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში:	 I	 ადგილი	 –	 1200
ლარი,	II	ადგილი	-	1000	ლარი,	III	ადგილი	-	800	ლარი.

3.	 შემოქმედებითი	 დასების	 და	 ინდივიდუალური	 შემსრულებლების	 ხელმძღვანელი
პირების	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	საქართველოს	მასშტაბით	ფესტივალ-კონკურსებზე	გამარჯვების	შემთხვევაში	I	ადგილი



–	200	ლარი.

ბ)	 საერთაშორისო	 ფესტივალ-კონკურსებზე	 გამარჯვების	 შემთხვევაში	 I	 ადგილი	 –	 300
ლარი.“

გ)	 დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	ხელშეწყობის;	 კულტურის	ღონისძიებების;	 სპორტული
ღონისძიებების	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით
გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის“	მე-6	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

,,მუხლი	 6.	 გამარჯვებული	 გუნდის	 ან/და	 ინდივიდუალური	 მონაწილის
დაჯილდოება.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურის	 მიერ	 ორგანიზებული-
საგანამანთლებლო,	 კულტურული,	 სპორტული	 და	 ახალგაზდული	 ღონისძიებების
მონაწილე	 გამარჯვებული	 გუნდისა	 და	 ინდივიდუალური	 მონაწილის	 ფულადი	 ჯილდოს
ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	გუნდი:	I	ადგილი	-	500	ლარი;	II	ადგილი	-	300	ლარი;

ბ)	ინდივიდუალური	მონაწილე:	I	ადგილი-	300	ლარი;	II	ადგილი	-	200	ლარი;	III	ადგილი	-
200	ლარი.“

მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსმა	 ია	 ჩხაიძემ	 მადლობა	 გადაუხადა	 მუნიციპალიტეტის	 მერს	 და	 საკრებულოს
წევრებს	 თანადგომისა	 და	 მხარდაჭერისათვის,	 რათა	 სამსახურის	 მიერ	 სათანადოდ
განხორციელდეს	წახალისების	ღონისძიებები.

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,	წინაღმდეგი	არცერთი.

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N3(25.01.2022)

დღის	წესრიგის	მეექვსე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 25
ნოემბრის	 N26	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის
უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ.	მან	 აღნიშნა,	რომ	 საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის
16	 აგვისტოს	 N1419	 განკარგულებაში,	 საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 27
დეკემბრის	 N2380	 განკარგულებით	 შეტანილი	 ცვლილებებით	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	ჩიბათის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	კოლხეთის	ეროვნულ	პარკთან
მისასვლელი	 გზის	 რეაბილიტაცია,	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობა	 და
ელექტროფიკაციის	 სამუშაოების	 დაფინანსებისათვის	 გამოიყო	 1639804	 ლარი,
თანადაფინანსებით	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან	 უნდა	 მიიმართოს	 16564	 ლარი	 სულ
პროექტის	 მთლიანი	 ღირებულებაა	 1656368	 ლარი;	 სოფელ	 ორაგვეში	 ტურისტული
ინფრასტრუქტურის	მოწყობაზე	და	მისასვლელი	გზის	რეაბილიტაციაზე	გამოიყო	1380570
ლარი;	 თანადაფინანსებით	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან	 უნდა	 მიიმართოს	 13945	 ლარი,
სულ	პროექტის	ღირებულება	1394515	ლარი.	აღნიშნული	პროექტების	თანადაფინანსება
განხორციელდეს	ბიუჯეტის	თავისუფალი	ნაშთის	ხარჯზე.	საქართველოს	მთავრობის	2021
წლის	 11	 მარტის	 N330	 განკარგულებით	 მუნიციპალიტეტისათვის	 თანხის	 ნაშთიდან



მიიმართოს	 სტიქიის	 შედეგად	 დაზიანებული	 ოჯახებისათვის	 სახლის	 მრავალბინიანი
საცხოვრებელი	 სახლის	 გადახურვის	 სამუშაოებზე	 118246	 ლარი,	 სუფსის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სტიქიის	 (მეხის	 დაცემის)	 შედეგად	 დამწვარი	 სახლის
აღდგენის	 სამუშაოზე	 92955	 ლარი.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სოფ.	 გრიგოლეთში
სასტუმრო	 ლაშთანთან	 წყლის	 კორექტორების	 მოწყობის	 სამუშაოებზე	 187777	 ლარი.
აცანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 კულტურის	 სახლის	 სახურავის	 რეაბილიტაციაზე
118888	 ლარი,	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 კულტურის	 სახლის	 სახურავის
რეაბილიტაციაზე	 79124	ლარი,	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სოფელ	 ქვიანში,	 სოფელ
მოედანში	 და	 სოფელ	 ბაღლეფში	 სტიქიის	 შედეგად	 დაზიანებული	 ხიდების
სარეაბილიტაციო	სამუშაოებზე	მიიმართოს	865120	ლარი.

მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	ასევე	აღნიშნა,	რომ	 საქართველოს
სახელმწიფო	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული	 საქართველოს	 რეგიონებში
განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 დასაფინანსებელი	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 და	 რეგიონული	 პროექტების	 შერჩევის	 პროცედურების	 და
კრიტერიუმების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2013	 წლის	 7
თებერვლის	 N23	 დადგენილების	 საფუძველზე	 და	 ,,საქართველოს	 რეგიონული
განვითარების	 სამთავრობო	 კომისიის	 შექმნისა	 და	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“
საქართველოს	 მთავრობის	 2018	 წლის	 29	 იანვრის	 N44	 დადგენილებით	 შექმნილი
სამთავრობო	 კომისიის	 მიერ	 2022	 წლის	 14	 იანვარს	 მიღებული	 გადაწყვეტილების
შესაბამისად,	 საქართველოს	 ფინანსთა	 სამინისტრომ	 ,,საქართველოს	 2022	 წლის
სახელმწიფო	 ბიუჯეტის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონით	 გათვალისწინებული
საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს	 სულ	 ჯამში	 გამოეყოფა	 2925911,0	 ლარი.	 კერძოდ:	 ქ.ლანჩხუთში
დუმბაძის,	წმ.	ნინოს,	გოგიჩაიშვილის,	მარჯანიშვილის,	გვარჯალაძის,	ჭავჭავაძის	ქუჩების
და	 კუპრეიშვილის	 ქუჩის	 შესახვევის	 რეაბილიტაცია-2461682.0	 ლარი,	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების
რეაბილიტაცია-160049.0	ლარი,	ნიგოითის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	ჯიხეთის	დედათა
მონასრტის	ტერიტორიის	ელექტროფიცირების	სამუშაოები-304180.0	ლარი.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარემ	 კახაბერ
ასკურავამ	აღნიშნა,	რომ	წარმოდგენილ	პროექტში	გათვალისწინებული	არ	არის	აკეთის
გზა,	მაშინ	როცა	ამ	სოფლიდან	მილიონობით	ლარის	ღირებულების	ინერტული	მასალაა
გატანილი,	რის	 შედეგადაც	 გზა	 არის	 კატასტროფულ	მდგომარეობაში	და	 გადაადგილება
ფაქტიურად,	შეუძლებელია.	მან	კითხვით	მიმართა	საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველ
მოადგილეს	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 გაკეთდება	 თუ	 არა	 2022	 წელს	 აკეთის	 გზა
შუხუთიდან	ე.წ.	აკაკის	ხიდამდე,	სადაც	ასევე,	აუცილებლად	იგულისხმება	გზა	ჭანჭათის
მიმართულებითაც.	ამასთან,	სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	უნდა	ჩატარდეს	ხარისხიანად
და	მაღალ	დონეზე.

საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველმა	მოადგილემ	ემზარ	თევდორაძემ	 აღნიშნა,	 რომ
10	მლნ-მდე	ლარი	დაიხარჯება	შუხუთიდან	აკეთის	მიმართულებით	გზის	რეაბილიტაციაზე,
გადავა	 ჭანჭათისკენ	და	შეუერთდება	 ვანზომლეთის	ცენტრალურ	გზას.	 მიმდინარე	წელს
დაიწყება	 შესაბამისი	 სამუშაოები	 და	 გამოცხადდება	 ტენდერი.	 ასეთი	 სოლიდური
ღირებულების	 სამუშაოები	 5-6	 თვეში	 ვერ	 დასრულდება,	 რადგან	 მშენებლობას	 აქვს
თავისი	 პროცედურები	 და	 შეიძლება	 სარეაბილიტაციო	 სამუშაოები	 გადავიდეს	 მომავალ
წელში.	ამასთან	 აღსანიშნავია	 ისიც,	 რომ	 ამჟამად	 აკეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
მიმდინარეობს	 წყლის	 სისტემის	 რეაბილიტაციასთან	 დაკავშირებული	 8,5	 მლნ.	 ლარის
ღირებულების	პროექტის	მომზადება	და	სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 ბიძინა	 იმნაიშვილი	დაეთანხმა
საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველ	 მოადგილეს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 შუხუთი-აკეთის
ცენტრალური	 გზის	 სარეაბილიტაციო	 სამუშაოები,	 დამაკავშირებელი	 ჭანჭათამდე,
დასრულდება	 2022-2023	 წლებში	და	 ეს	 იქნება	 გარდამავალი	 პროექტი.	 აქ	 ძალიან	 დიდ
თანხაზეა	 საუბარი	 და	 მისი	 ათვისება	 ასე	 უცებ	 ვერ	 მოხდება,	 რადგან	 ამას	 წინ	 უძღვის
შესაბამისი	მოსამზადებელი	სამუშაოები.



საკრებულოს	ფრაქცია	,,ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის“	თავმჯდომარის	მოადგილემ
გიორგი	გოგუაძემ	აღნიშნა,	რომ	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტში	ერთი	თეთრი
არ	 არის	 გთვალისწინებული	 ჩოჩხათის	 გზის	 მოვლა-პატრონობასთან	დაკავშირებით.	 იგი
დარჩა	მუნიციპალურ	საკუთრებაში	და	არა	სახელმწიფოსი,	რომელიც	შემდგომ	იზრუნებდა
მის	 მოწესერიგებაზე.	 შუხუთი-აკეთის	 გზა	 არის	 უმოკლესი	 როგორც	 ადმინისტრაციულ
ერთეულამდე,	 ასევე	 კურორტამდე.	 აქედან	 გამომდინარე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია
,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარის	 მოადგილის	 კითხვაზე,	 თუ	 რა
კატეგორიის	 გზა	 დაიგება	 და	 ვინ	 იქნება	 პასუხისმგებელი	 მის	 შემდგომ	 მოვლა-
პატრონობაზე,	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 კიდევ	 ერთხელ
განმარტა,	 რომ	 -	 2022	 წელში	 დაიწყება	 10	 მლნ.	 ლარის	 ღირებულების	 სამუშაოები	 და
მოხდება	 შუხუთი-აკეთის	 გზის	 რეაბილიტაცია	 ორივე	 მიმართულებით,	 ხოლო	 პროექტს
შეასრულებს	 საავტომობილო	 გზების	 დეპარტამენტი	 და	 შესაბამისად,	 კატეგორიასაც	 ის
განსაზღვრავს,	მოვლა-პატრონობა	კი	იქნება	სახელმწიფოს	და	არა	მუნიციპალური.

საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 ყურადღება	 გაამხვილა	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	შიდა	გზების	მოსაწესრიგებლად	გამოყოფილ	თანხასთან
დაკავშირებით	 და	 დაინტერესდა,	 კონკრეტულად	 რომელ	 სოფლებზეა	 საუბარი,	 რაზეც
მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ	განუმარტა,	რომ
ეს	 საკითხი	 სავარაუდოდ,	 საკრებულოს	 კომისიებში	 დაკონკრეტდება,	 რაშიც	 შესაბამისი
სამსახურებიც	იქნებიან	ჩართულები.

საკრებულოს	 წევრმა	 ჯუბმერ	 ბლაგიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 წყალწმინდის	 მიმართულებით
სუფსის	 რკინიგზის	 გადასასვლელთან	 გზა	 გაკეთდა	 მხოლოდ	 ღრმაღელის	 მონაკვეთზე,
დარჩენილია	ერთი	 კმ.	 სიგრძის	 გზის	 მონაკვეთი	 მდინარის	 ხიდამდე.	 იყო	 საუბარი,	რომ
გაკეთდებოდა	 შიდა	 მონაცვლეობით,	 მაგრამ	 ჯერაც	 არ	 არის	 დაწყებული	 და	 თუ
შესაძლებელია,	 ეს	 საკითხი	 აისახოს	 წარმოდგენილ	 ცვლილებაში.	 საკრებულოს	 წევრის
თქმით,	 კარგია,	რომ	მოხდება	სუფსის	 ადმინისტრაციულ	ერთეულში	კულტურის	სახლის
სახურავის	რეაბილიტაცია,	მაგრამ	მისთვის	საინტერესო	იქნება	იმის	გაგება,	თუ	რამდენ
ხანს	გაგრძელდება	იუსტიციის	სახლის	მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის	მერის	მოვალეობის	შემსრულებელმა	ბიძინა	იმნაიშვილმა	განმარტა,
რომ	სუფსის	რკინიგზის	გადასასვლელიდან	მიმავალი	გზა	არ	არის	შიდა,	რადგან	იყო	და
დღესაც	 მოიხსენიება,	 როგორც	 ცენტრლური	 გზა.	 აქედან	 გამომდინარე,	 ცალკეულ
მონაკვეთს	 ვერ	 გამოყოფენ.	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 გათვალისწინებით,
სავარაუდოდ,	 ფინანსურად	 შეუძლებელია	 აღნიშნული	 გზის	 მთლიანად	 სოფელ
წყალწმინდამდე	 გაკეთება.	 ამ	 ეტაპისთვის	 სუფსის	 რკინიგზის	 გადასასვლელიდან
წყალწმინდის	 მიმართულებით	 გზასთან	 დაკავშირებით	 მომზადებულია	 პროექტი	 და
მიმდინარეობს	 მუშაობა	 თანხის	 მოსაძიებლად,	 რათა	 ეს	 საკითხი	 მიყვანილი	 იქნას
ბოლომდე.

საკრებულოს	ფრაქცია	,,ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის“	თავმჯდომარის	მოადგილემ
გიორგი	 გოგუაძემ	 უკმაყოფილება	 გამოთქვა	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 ბაკურის,
თხემლნარის	 და	 ნაწიფას	 საყანე	 ფართობებთან	 მისასვლელი	 გზა	 კატასტროფულ
მდგომარეობაშია,	 რის	 გამოც	 მოსახლეობას	 50	 კილომეტრის	 გავლა	 უწევს,	 რადგან
ჯაპანის	 გზით	 სარგებლობს.	 ამის	 შესახებ	 ქალაქის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის
მაჟორიტარი	დეპუტატი	საქმის	კურსშია.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	19	წევრი.
მომხრე	 საკრებულოს	 17	 წევრი,	 წინაღმდეგი	 საკრებულოს	 2	 წევრი	 (მაკა
მშვიდობაძე,	ჯუმბერ	ბლაგიძე).
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სხვადასხვა	საკითხები:

მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ემზარ
თევდორაძემ	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებელს	 ბიძინა
იმნაიშვილს	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 დიდთოვლობის	 გამო	 მუნიციპალიტეტის
ზოგიერთ	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 გარკვეული	 პრობლემები	 შეიქმნა.	 ერთობლივი
ძალისხმევის	 და	 მონდომების	 შედეგად	 ყველა	 გზა	 გაწმედნილია,	 მაგრამ	 თებერვლის
თვეშიც	 პროგნოზის	 მიხედვით,	 კვლავ	 მოსალოდნელია	 უხვი	 ნალექი.	 აქედან
გამომდინარე,	 დროზე	 უნდა	 დაიჭირონ	 თადარიგი,	 რათა	 მობილიზებული	 იქნას
მუხლუხებიანი	ტრაქტორები.

საკრებულოს	წევრმა	 ელისო	ჭიჭინაძემ	 აღნიშნა,	რომ	 სოფელ	ლესაში,	ფოცხვერეთის
უბანი	ითვლება	მეწყერსაშიშ	ზონად,	სადაც	ცხოვრობს	15	ოჯახი,	რომელთა	შორის	არიან
მრავალშვილიანი	და	სოციალურად	დაუცველი	ოჯახები.	რამდენიმე	წლის	წინ	მეწყერის
შედეგად	 ჩამოიშალა	 გზა	 და	 გადაადგილება	 გახდა	 შეუძლებელი.	 გაკეთდა
ალტერნატიული	 ბეტონის	 გზა,	 რომლითაც	 მოსახლეობა	 სარგებლობდა	 ექვსი	 წლის
განმავლობაში,	 მაგრამ	 მეწყერმა	 ეს	 გზაც	 წაიღო,	 რის	 შედეგადაც	 აღნიშნული	 უბანი
მოწყვეტილია	 გარე	 სამყაროს.	 საკრებულოს	 წევრმა	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
მოვალეობის	 შემსრულებელს,	 რომ	 სასწრაფოდ	 მისაღებია	 ზომები	 იქ	 მაცხოვრებელი
მოსახლეობის	 დასახმარებლად.	 ამის	 შემდეგ,	 საკრებულოს	 წევრი	 შეეხო	 ჯანდაცვის
კუთხით	შექმნილ	პრობლემებს	და	აღნიშნა,	რომ	ზოგიერთ	ადმინისტრაციულ	ერთეულში
ძალიან	 ცუდი	 მდგომარეობაა	 საექიმო	 უბნების	 კეთილმოწყობასთან	 დაკავშირებით,
რომელიც	 არანაირად	 არ	 შეესაბამება	 და	 ვერ	 პასუხობს	 დღევანდელ	 გამოწვევებს.
კერძოდ,	უმძიმეს	მდგომარეობაშია	ჯურუყვეთის	და	ლესის	ადმინისტრაციულ	ერთეულის
საექიმო	უბნები,	რაც	დღევანდელი	შექმნილი	სიტუაციის	გათვალისწინებით,	ძალიან	ცუდ
შედეგს	 გამოიღებს,	 რადგან	 კოვიდ-ინფიცირებული	 მოსახლეობა	 მიაწყდება	 ოჯახის
ექიმებს.	აუცილებლად	მისაღებია	რაღაც	ზომები	სიტუაციის	გასაუმჯობესებლად.	აქედან
გამომდინარე,	 საკრებულოს	 წევრის	 აზრით,	 უნდა	 მოხდეს	 ალტერნატიული	 ფართის
გამოყოფა,	ან	პრიორიტეტად	უნდა	იქცეს	საექიმო	უბნების	კეთილმოწყობა-მოწესრიგება.
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოვალეობის	 შემსრულებლის,	 ბიძინა	 იმნაიშვილის
განცხადებით,	 მეწყერსაშიში	 უბნის	 შესახებ	 ქონდათ	 საუბარი	 შესაბამისი	 უწყების
წარმომადგენელთან.	 ელოდებიან	 გეოლოგებს,	 რომელთა	 მიერ	 გაკეთებული	 დასკვნის
საფუძველზე	უახლოეს	დღეებში	გადაწყდება,	თუ	რა	სახის	ზომები	უნდა	იქნას	მიღებული
სათანადო	 ღონისძიებების	 გასატარებლად,	 რადგან	 პრობლემა	 აუცილებლად	 უნდა
მოგვარდეს,	საქმე	თუნდაც	ერთ	ოჯახს	ეხებოდეს.
ამის	 შემდეგ,	 საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 მადლობა	 გადაუხადა
მუნიციპალიტეტის	 მესვეურებს	 დიდთოვლობის	 გამო	 შექმნილი	 პრობლემების
მოგვარებაში	 თანადგომისა	 და	 დახმარებისთვის,	 მაგრამ	 იქვე	 აღნიშნა,	 რომ
მუნიციპალიტეტს	 არ	 გააჩნია	 მუხლუხა	 ტრაქტორების	 საკმარისი	 რაოდენობა.	 მისი
თქმით,	მუნიციპალიტეტში	ფუნქციონირებდა	შპს,	რომლის	მფლობელობაშიც	იყო	ასეთი
ტრაქტორები	და	აუცილებლად	გასარკვევია,	თუ	რა	ბედი	ეწია	ამ	ტექნიკას.
საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილის	გიორგი	ჩახვაძის	 განმარტებით,	 აღნიშნული
ტრაქტორებიდან	 თითქმის	 ყველა	 ამორტიზირებული	 და	 მწყობრიდან	 გამოსულია.
მიუხედავად	ამისა,	მუნიციპალიტეტს	დიდთოვლობის	დროს	ტექნიკასთან	დაკავშირებით
არანაირი	 პრობლემა	 არ	 შექმნია.	 ყველა	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 გზები
გაწმენდილი	და	მოწესრიგებულია.
საკრებულოს	წევრის	ჯუმერ	ბლაგიძის	თქმით,	ეთანხმება	საკრებულოს	თავმჯდომარის
პირველ	 მოადგილეს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ამინდის	 მოსალოდნელ	 გაუარესებასთან
დაკავშირებით	 აუცილებელია	 თადარიგის	 დაჭერა,	 რადგან	 ზოგიერთი	 პრობლემის
მოგვარებაზე	 ოპერატიულად	 ხდება	 რეაგირება,	 მაგრამ	 არის	 საკითხები,	 რომელთა
გადაწყვეტა	 ამა	 თუ	 იმ	 მიზეზის	 გამო	 ფერხდება.	 ამის	 შემდეგ,	 საკრებულოს	 წევრმა
აღნიშნა,	 რომ	 რამდენჯერმე	 მიმართა	 საკრებულოს	 თავმჯდომარეს	 საკრებულოს
ფრაქციისთვის	 ,,ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 სათანადო	 სამუშაო	 პირობების
შექმნასთან	 დაკავშირებით.	 იქედან	 გამომდინარე,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო



ფუნქციონირებს	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 მეორე	 სართულზე,	 საკრებულოს	 წევრს
მიზანშეწონილად	 მიაჩნია,	 რომ	 მათ	 ფრაქციას	 სამუშაო	 ოთახი	 გადაეცეს	 იმავე
სართულზე.
საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 ბესიკ	 ტაბიძის	 განცხადებით,	 საკრებულოს	 წევრისთვის
კარგადაა	 ცნობილი,	 რომ	 ავეჯის	 და	 საოფისე	 ინვენტარის	 შეძენას	 ესაჭიროება
გარკვეული	 პროცედურები.	 საკითხი	 ამ	 მხრივ	 დასმულია	 და	 უახლოეს	 მომავალში
ფრაქციას	სამუშაო	პროცესისთვის	ყველანაირი	პირობა	შეექმნება.	რაც	შეეხება	სამუშაო
ოთახებს,	 საკრებულოს	თავმჯდომარემ	 აღნიშნა,	რომ	მეორე	სართულზე	 არასაკმარისი
ფართის	 გამო,	 თითო	 ოთახში	 ორ-ორი	 კომისია	 ზის.	 ამის	 გათვალისწინებით,
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 მეოთხე	 სართულზე	 გადაეცა
ახალგარემონტებული	სამუშაო	ოთახი.

საკრებულოს	 წევრი	 ჯუმერ	 ბლაგიძე	 ასევე	 შეეხო	 ა(ა)იპ	 კულტურის	 დაწესებულებათა
გაერთიანებაში	თვეების	წინ	განვითარებულ	მოვლენებებს,	რასთან	დაკავშირებით	აუდიტის
მიერ	 გაკეთდა	 არასახარბიელო	 დასკვნა.	 საკრებულოს	 წევრის	 თქმით,	 გაერთიანებაში
ადგილი	 ქონდა	 როგორც	 ფინანსურ,	 ასევე	 ადმინისტრაციულ	 გადაცდომებს,	 მაგრამ
მუნიციპალიტეტის	მერის	და	საკრებულოს	მხრიდან	რაიმე	სახის	რეაგირება	არ	ყოფილა.
ასევე,	 არსებობს	 სასამართლოს	 მიერ	 მიღებული	 გააწყვეტილება.	 გარდა	 ამისა,
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 შემოვიდა	 ყოფილი	 და	 მოქმედი	 თანამშრომლების
განაცხადი.	საკრებულოს	წევრმა	მიმართა	საკრებულოს	თავმჯდომარეს,	რათა	აღნიშნული
საკითხი	განიხილოს	შესაბამისმა	კომისიებმა	და	მიიღონ	სათანადო	დასკვნა.

საკრებულოს	თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 გიორგი	 ჩახვაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 აღნიშნული
საკითხი	 განიხილა	 საკრებულოს	 ბიურომ.	 გარდა	 ამისა,	 თუ	 ა(ა)იპ	 კულტურის
დაწესებულებათა	 გაერთიანებაში	 ადგილი	 ქონდა	 ფინანსურ	 გადაცდომას,	 ამ	 ფაქტს
შეისწავლის	შესაბამისი	სამსახურები,	რასაც	მოყვება	სათანადო	რეაგირება.

საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 კარლო	 კვიტაიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქში
დაწყებულია	გზის	საფარის	წერტილოვანი	შეკეთება,	რასაც	უამინდობამ	ხელი	შეუშალა,
მაგრამ	 აუცილებლად	გაგრძელდება.	 ასევე,	 გამოცხადებულია	ტენდერი	 ქალაქში	 შვიდი
ქუჩის	 რეაბილიტაციასთან	 დაკავშირებით,	 სადაც	 მოეწყობა	 ასფალტის	 საფარი.	 რაც
შეეხება	 ბაკურის,	თხემლნარის	და	 ნაწიფას	 საყანე	ფართობებთან	 მისასვლელ	გზას,	 აქ
მართლაც	 ცუდი	 სიტუაციაა	 და	 მოსაწესრიგებელია.	 აღნიშნულ	 საკითხზე	 იყო	 საუბარი,
კვლავ	 გაგრძელდება	 ამ	 კუთხით	 მუშაობა,	 რათა	 შეძლებისდაგვარად	 იქნას	 პრობლემა
მოგვარებული.
საკრებულოს	ფრაქცია	,,ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის“	თავმჯდომარის	მოადგილემ
გიორგი	 გოგუაძემ	 უკმაყოფილება	 გამოთქვა	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 თავიდან
ბოლომდე	 მოსაწესრიგებელია	 თავისუფლების	 ქუჩა,	 რომელიც	 ქალაქის	 ერთ-ერთი
ცენტრალური	 ქუჩაა.	 ამის	 შემდეგ	 მან	 ყურადღება	 გაამახვილა	 უკრაინაში	 შექმნილ
საომარ	 მდგომარეობასთან	 დაკავშირებით	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 2010	 წელს
მუნიციპალიტეტი	დაუმეგობრდა	უკრაინაში,	ხერსონის	ოლქის	ქალაქ	ნოვაია	კახოვკას.
ეს	ურთიერთობა	და	მეგობრობა	დღემდე	გრძელდება.	საკრებულოს	ფრაქცია	 ,,ერთიანი
ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარის	 მოადგილე	 შემოვიდა	 წინადადებით,
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სახელით	თანადგომა	და	გვერდში	დგომა	გამოუცხადონ
დამეგობრებულ	 ქალაქს	 რუსეთის	 წინააღმდეგ	 ბრძოლაში.	 იმ	 შემთხვევაში,	 თუ
საკრებულო	 ამას	 ვერ	 მოახერხებს,	 მაშინ	 ისინი	 ფრაქციის	 სახელით	 გააგზავნიან
თანადგომის	წერილს.
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარემ	კარლო	კვიტაიშვილმა	აღნიშნა,	რომ	საქართველოს
საგარეო	საქმეთა	მინისტრი	და	პარლამენტის	თავმჯდომარე	გამოეხმაურნენ	და	დაგმეს
რუსეთის	 აგრესია	 უკრაინის	 წინააღმდეგ,	 რასაც	 თავის	 მხრივ	 უერთდება	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 და	 მხარდაჭერას	 და	 თანადგომას	 უცხადებს	 მეგობარ
უკრაინელ	ხალხს	რუსეთის	წინააღმდეგ	ბრძოლაში.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.
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