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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარის	პირველ	მოადგილეს	ბატონ	ემზარ	თევდორაძეს

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“
61-ე	მუხლის	პირველი	და	მე-2	ნაწილების,	„ნორმატიული	აქტების	შესახებ“	საქართველოს
ორგანული	 კანონის	 მე-20	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტისა	 და	 საქართველოს	 კანონის
„საქართველოს	 ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსის“	 63-ე	 მუხლის	 შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ	 ,,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	 შესახებ“	 დადგენილების	 პროექტს	 და	 აღნიშნულ
პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 მოგახსენებთ,	რომ	ზემოაღნიშნულ	დადგენილების	ცვლილება	განპირობებულია
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის	 მოხსენებითი	 ბარათის	 საფუძველზე,	 სადაც
აღნიშნულია,	რომ	 მიმდინარე	 წლის	 21	თებერვალს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში	განხორციელებული	ცვლილებით	შეიცვალა	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
მერიის	განათლების,	კულტურის,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	სამსახურის
მიერ	 განსახორციელებელი	 პროგრამების	 დასახელებები.	 შესამაბამისად
პროგრამების	 განმახორციელებელი	 სამსახური	 მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს	 -
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 თანხვედრაში	 მოვიდეს	 ცვლილების
პროექტით	გათვალისწინებული	წესი.

	 ზემოაღნიშნულის	გათვალისწინებით	მიზანშეწონილია	საკრებულომ	განიხილოს
და	 მიიღოს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ
მომზადებული	 შესაბამისი	 ნორმატიული	 აქტის	 პროექტი,	 ვინაიდან	 ნორმატიული
აქტის	 მისაღებად	 საკრებულომ	 უნდა	 დაიწყოს	 ადმინისტრაციული	 წარმოება,
სამსახურის	მიერ	მომზადდა	შესაბამისი	განკარგულების	პროექტიც.

	 2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302206912&pin=0344


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

	 ა)	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
ზრდას.

	 ბ)	პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 3.	 პროექტის	 ავტორი	 და	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 დანიშნული
მომხსენებელი

	 პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის
განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის
განათლების,	 კულტურის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსის	ია	ჩხაიძის	კანდიდატურას.	პროექტის	მიღება	მიზანშეწონილად	მიგვაჩნია
საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

	 4.	პროექტის	წარმდგენი

	 ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2022 წლის  მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

,,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 შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის 

მე–2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 

პუნქტისა და 177-ე მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად: 

    მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება ,,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 შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

    მუხლი 2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; 

სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

   მუხლი 3.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე ქ. 

ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

  მუხლი  4.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

          საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე                                           ემზარ თევდორაძე 

 

 

 

დანართი  

  

ცნობა 

,,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 შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება ,,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 შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ,,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 შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2022 

წლის ---  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას 

ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი 

პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

                                                                                                                   პროექტი 

 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება № 

2022 წლის  მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 
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 შესახებ 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-

20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

      მუხლი 1. ,,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 (სსმ ვებგვერდი 

matsne.gov.ge, 04/02/2021 წელი, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016439) შევიდეს ცვლილება, 

კერძოდ: 

     ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის 

ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.“ 

    ბ) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1.  
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, 

სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი, დანართის შესაბამისად.“ 

    გ) დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის 

ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 

თანხის გაცემის წესი“ 

  დ) დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – 

განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის“ 1-ლი 

მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

ეს წესი არეგულირებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრულ – განათლების 

ხელშეწყობის; კულტურის ხელშეწყობის; სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის 

პროგრამებიდან – განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში მოღვაწე წარმატებული 

ადამიანების დაჯილდოების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული 

პროექტების დაფინანსების მიზნით, თანხის გაცემის წესს.“ 

ე)  დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – 

განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა 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; III ადგილი - 200 ლარი; 

 

      ბ) ინდივიდუალური მონაწილე: I ადგილი- 300 ლარი; II ადგილი - 200 ლარი; III ადგილი - 100 

ლარი.“ 

 

      მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 

წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

        საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე                                                         ემზარ თევდორაძე 
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	,,მუხლი 1.
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	ა) გუნდი: I ადგილი - 500 ლარი; II ადგილი - 300 ლარი; III ადგილი - 200 ლარი;
	ბ) ინდივიდუალური მონაწილე: I ადგილი- 300 ლარი; II ადგილი - 200 ლარი; III ადგილი - 100 ლარი.“

