
      

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

სხდომის ოქმი №5 

 

 

ლანჩხუთი                                                                                                                               24.05.2022 წელი  

                                                                                                                                            15.00 საათი                                                                                                                   

  

    სხდომას უძღვებოდა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – გიორგი ხელაძე. 

   სხდომას ესწრებოდნენ:  ია მოქია, კარლო წილოსანი, ნინო მშვიდობაძე, დარეჯან ბურჭულაძე, 

მაკა მშვიდობაძე. 

   არ ესწრებოდა: კახაბერ ასკურავა- საპატიო მიზეზით. 

   მოწვეული პირი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახურის უფროსი  შოთა 

ჩაგუნავა. 

     სხდომის თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის 

წევრებს გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

 

1.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების განხილვის  შესახებ“.  

 

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა /   

  

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის  სამსახურის დებულების განხილვა“. 

 

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა /   

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურის დებულების განხილვა“.  

                       

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების განხილვა“.  

                       

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

სერვისების სამსახურის დებულების განხილვა“.  

                       

                   

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის დებულების განხილვა“.  



/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

განხილვა“.  

                       

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და 

ეკონომიკის  სამსახურის  დებულების განხილვა“.  

 

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

განხილვა“.  

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო სამსახურის დებულების განხილვის  

შესახებ“.  

 

 

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

11. სხვადასხვა. 

 

                     

სხდომის თავმჯდომარემ, კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 

 

   მომხრე  6;   წინააღმდეგი -არცერთი. 

 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების  შესახებ 

ისაუბრა მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ მერიის 

დებულებაში მოკლედ არის გაწერილი თოთოეული სამსახურის ფუნქციები და უფლება-

მოვალეობები, ასევე მერის უფლება მოვალეობები, მერიის სტრუქტრურა განისაზღვრა ცხრა 

სტრუქტურული ერთეულისგან.  

  კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული საკითხი.  

 

დღის წესრიგის მეორე საკითხი:  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების პროექტი სხდომას გააცნო 



მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ 

სამსახურში არის ხუთი განყოფილება. კერძოდ: 

1.სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება. 

2.ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება. 

3.ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან ურთიერთობის და მატერიალურ-

ტექნიკური მომარაგების განყოფილება. 

4.საქმისწარმოებისა და არქივის განყოფილება. 

5.საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. 

 მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ აღნიშნა, რომ სამსახურიდან 

გავიდა შესყიდვების განყოფილება  და დაემატა ადმინსტრაციული ერთეულების 

წარმომადგენლებთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების განყოფილება, 

თითოეული განყოფილება ჩაშლილია ფუნქცია-მოვალეობებით. 
  

      კომისიის წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა. 

 

მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული საკითხი.  

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების შესახებ ისაუბრა მერიის მერიის  იურიდიული 

სამსახურის უფროსმა  შოთა ჩაგუნავამ.  მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური წარმოდგენილია  მხოლოდ 

ერთი განყოფილებით „ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილება“. 

     კომისიის წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა. 

 სხდომის თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

   მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი 

    კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული 

საკითხი.  

 

    დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის 

სამსახურის დებულების დებულების შესახებ ისაუბრა მერიის მერიის  იურიდიული სამსახურის 

უფროსმა  შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ  მერიის შიდა აუდიტის სამსახურს დაემატა ერთი 

განყოფილება „რეკომენდაციების, მონიტორინგისა და დისციპლინური წარმოების განყოფილება“, 

რომლის ფუნქცია-მოვალეობები  ჩაშლილია დებულებაში . 

 

                       



     კომისიის წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და 

წინადადებები არ გამოთქმულა. 

 

      სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

   

მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

  კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: აღნიშნული საკითხი მიღებულ იქნა კომისიის მიერ.  

 

  დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის დებულების შესახებ ისაუბრა მერიის მერიის  

იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ  28 აპრილის 

საკრებულოს სხდომაზე 23 დადგენილებით  დამტკიცდა მერიის ახალი სტრუქტურა, 

რომლითაც განისაზღვრა სამსახურების დასახელებები, ასევე შემადგენლობა. წარმდგენილი 

სამსახურების დებულებები ბმაშია სტრუქტურასთან. თუმცა, იწყება ადმინისტრაციული 

წარმოება და  სამუშაო პროცესში კომისიებსა და ფრაქციებზე გამოთქმული შენიშვნები იქნება 

გათვალისწინებული. 

   კომისიის წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები არ 

გამოთქმულა. 

   სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

    

   მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული 

საკითხი.  

 

 დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის დებულების შესახებ  

ისაუბრა მერიის მერიის  იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ.. მან აღნიშნა, რომ 

მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურში არ შეცვლილა განყოფილების რაოდენობა, თუმცა მოხდა სახელწოდებაში ცვლილების 

შეტანა. კერძოდ: 

1.სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება. 

2.კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განყოფილება. 

 

 დებულების შესახებ შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

    

       მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული 

საკითხი.  

 



      დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურის დებულების განხილვის შესახებ განმარტება გააკეთა შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ 

მერიის ზედამხედველობის სამსახურში არ იყო განყოფილება და შეიქმნა „მუნიციპალური 

ინსპექტირების განყოფილება“. ხოლო რაც შეეხება ფუნქცია-მოვალეობებს დაემატა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, თუ რის საფუძველზე უნდა შედგეს. მან ასევე 

აღნიშნა, რომ ტექნკური ხარვეზებია დებულებაში გასაწორებელი.  

 

 კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

    

       მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული 

საკითხი.  

 

    დღის წესრიგის მერვე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, 

სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის  სამსახურის დებულების შესახებ ისაუბრა შოთა ჩაგუნავამ,  მან 

აღნიშნა, რომ მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურში შედის 

შემდეგი განყოფილებები. კერძოდ: 

1.სივრცითი მოწყობის განყოფილება. 

2.ინფრასტრუქტურის განყოფილება. 

3. ეკონომიკისა და საინვესტიციო პროექტების განყოფილება. 

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

    

       მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა აღნიშნული 

საკითხი.  

 

დღის წესრიგის მეცხრე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულებაზე ისაუბრა იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ, მან აღნიშნა, 

რომ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს დაემატა შესყიდვების განყოფილება.   

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს. 

    

       მომხრე 6; წინააღმდეგი არცერთი. 

 



 
 

 

 

 

 



 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა №5 

 
 

         ლანჩხუთი                                                                                                                        24. 05. 2022 წელი 
 

    

     2022 წლის 24 მაისს მოწვეულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა. 

            

 სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 

      

 

1.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების განხილვის  შესახებ.  

 

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა /   

  

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის  სამსახურის დებულების განხილვა. 

 

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა /   

 

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამსახურის დებულების განხილვა.  

                       

/მომხსენებლები: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების განხილვა.  

                       

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

სერვისების სამსახურის დებულების განხილვა.  

                       

                   

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის დებულების განხილვა.  

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

განხილვა.  

                       

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 



 

8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და 

ეკონომიკის  სამსახურის დებულების განხილვა.  

 

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

განხილვა.  

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო სამსახურის დებულების განხილვის  

შესახებ.  

 

 

/მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე; შოთა ჩაგუნავა/ 

 

 

11. სხვადასხვა. 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 

                                                                                                                                           

   დღის წესრიგის პირველი საკითხი. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების 

განხილვა. 

                      

წარმოდგენილი დადგენილების  პროექტი მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე. 

   

 დღის წესრიგის მეორე საკითხი. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

და სამართლებრივი უზრუნველყოფის  სამსახურის დებულების განხილვა. 

 

  წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე.   

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების განხილვა.  

                      

   წარმოდგენილ დადგენილების  პროექტს კომისიამ მხარი დაუჭირა. 

  

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის 

სამსახურის დებულების განხილვა.  

 

  წარმოდგენილ დადგენილების  პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

 

  დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის დებულების განხილვა.  

                       

  წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი მიღებული იქნა შენიშვნების გარეშე.  



 
 

 

 

 

 



 

 


