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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№10

ქ.	ლანჩხუთი

15.	09.	2022	წელი

ბიუროს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
პირველი	მოადგილე	ემზარ	თევდორაძე,	საკრებულოს	თავმჯდომარის	 მოადგილე
გიორგი	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 საკრებულოს
საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,
საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე
გიორგი	 იმნაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარის	 მოადგილე	 კარლო	 წილოსანი,	 საკრებულოს
ფრაქცია	 ,,ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის“	თავმჯდომარე	კახაბერ	ასკურავა,
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა
მშვიდობაძე,	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	 მარიამ	 კუპრაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 რუსუდან
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის
უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა
სარჯველაძე.

სხდომას	 ესწრებოდნენ	 მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერი
ალექსანდრე	 სარიშვილი,	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ეკა
გუჯაბიძე,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	როლანდ	ლაშხია,
მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 მუნიციპალური	 სერვისების	 სამსახურის
უფროსი	 თამარ	 ფირცხალაიშვილი,	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის
მეურნეობის	სამსახურის	უფროსი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი.
საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ბიუროს	 სხდომის
დღის	წესრიგის	განსაზღვრის	შემდეგ	შემოვიდა	ორი	საკითხი:



1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების
სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს	 კომისიებში,	 ფრაქციებში
დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის	 განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგის	 პროექტში	 შეტანის	 სავარაუდო	თარიღის
დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

2.	 „ა(ა)იპ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და
ინოვაციების	ცენტრი“-ს	(ს/კ:	233733984)	ლიკვიდაციაზე	მერისათვის	თანხმობის
მიცემის	 შესახებ	 “ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების
პროექტის	საკრებულოს	კომისიებში,	ფრაქციებში	დაგზავნის,	ძირითადი	კომისიის
განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ეკა	გუჯაბიძე/

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 მოუწოდა	 საკრებულოს	 წევრებს
აღნიშნული	საკითხები	დამატებოდა	დღის	წესრიგის	პროექტს	და	სხდომას	გააცნო
დღის	წესრიგის	პროექტის	შესწორებული	ვარიანტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 იანვრის	 N1	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის
დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

2.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 აგვისტოს	 თვის
შესრულების	ანგარიშის	მოსმენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების
სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს	 კომისიებში,	 ფრაქციებში
დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის	 განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგის	 პროექტში	 შეტანის	 სავარაუდო	თარიღის
დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

4.	 „ა(ა)იპ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და
ინოვაციების	ცენტრი“-ს(ს/კ:	233733984)	ლიკვიდაციაზე	მერისათვის	თანხმობის
მიცემის	 შესახებ	 “ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების
პროექტის	საკრებულოს	კომისიებში,	ფრაქციებში	დაგზავნის,	ძირითადი	კომისიის
განსაზღვრის,	 განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ეკა	გუჯაბიძე/

5.	სხვადასხვა	საკითხები.

დღის	წესრიგის	პროექტთან	დაკავშირებით	ბიუროს	წევრების	მიერ	შენიშვნები	არ
გამოთქმულა.



საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 დღის	 წესრიგის
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებული	 საკითხების	 განხილვის	 დაწყებამდე
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ბიურომ	 იმსჯელა	 საკრებულოს
მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღის	შესახებ.

საკრებულოს	მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღად	განისაზღვრა	2022	წლის
27	სექტემბერი,	12:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	პირველი	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის
ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	25	იანვრის	N1
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად	ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების
შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი
სხდომას	 წარუდგინა	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 მუნიციპალური
სერვისების	 სამსახურის	 უფროსმა	 თამარ	 ფირცხალაიშვილმა.	 მან	 განმარტა,
რომ	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულია
„აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი:	 06	 02	 23	 პროგრამის	 ბიუჯეტი	 51600	ლარი)	 და
„ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები
პირების	ტრანსპორტირების	დაფინანსების	 პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი:	 06	 02
17	 პროგრამის	 ბიუჯეტი	 შეადგენს	 40000	 ლარს.	 ადრეული	 განვითარების
პროგრამის	 ტრანსპორტირებისთვის	 ვალდებულება	 აღებულია	 6000	 ლარზე,
რეაბილიტაცია	 აბილიტაციის	 ტრანსპორტირებისთვის	 გახარჯულია	 24230	ლარი
და	 დარჩენილია	 9770	 ლარი.	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 და	 სოციალური
სერვისების	 სამსახურის	 მიერ	 გამოთხოვილი	 იქნა	 ინფორმაცია	 ქ.	 ლანჩხუთში
მიმღებ	 ოჯახში	 განთავსებული	 სახელმწიფო	 ზრუნვაში	 მყოფი	 ბავშვების
რაოდენობის	 შესახებ,	 რომლებიც	 საჭიროებენ	 „აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე
ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამით“	 და	 ბავშვთა
რეაბილიტაცია/	 აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 სარგებლობას.	 სსიპ	 სახელმწიფო
ზრუნვისა	 და	 ტრეფიკინგის	 მსხვერპლთა,	 დაზარალებულთა	 დახმარების
სააგენტოს	 მიერ	 მოწოდებული	 ინფორმაციით	 1	 ბავშვი	 საჭიროებს	 „აუტისტური
სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამით“
სარგებლობას.	 ხოლო	 3	 აღსაზრდელი	 „ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების
ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით
მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების	 ტრანსპორტირების
დაფინანსების	 პროგრამით	 სარგებლობას.	 ზემოაღნიშნული	 პროგრამა
უზრუნველყოფს	 შშმ	 ბავშვების	 განვითარების	 ხელშეწყობას.“	 ბავშვების
საუკეთესო	ინტერესების	გათვალისწინებით	სამსახურს	მიზანშეწონილად	მიაჩნია
გამოიძებნოს	 ფინანსური	 რესურსი	 სახელმწიფო	 ზრუნვაში	 განთავსებული
ბავშვებისთვის	 მათი	 ჯანმრთელობის	 გაუმჯობესებისთვის	 საჭირო	 სერვისებზე
ხელმისაწვდომობის	 გაზრდის	 მიზნით.	 საჭიროა	 ზემოაღნიშნულ	 ორივე



პროგრამაში	 როგორც	 პროგრამულ	 ბიუჯეტში	 ასევე	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	 მიღების	 წესში	 მიეთითოს	 შენიშვნის	 სახით	 ქ.	 ლანჩხუთში	 მიმღებ
ოჯახში	განთავსებული	სახელმწიფო	ზრუნვაში	 მყოფ	 ბავშვებზე	 არ	 გავრცელდეს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 რეგისტრაციის	 ვალდებულების
ჩანაწერი.	 „აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსების	პროგრამით“	სარგებლობისთვის	ბიუჯეტში	დამატებითი	სახსრების
მობილიზება	 საჭირო	 არ	 იქნება	და	 იგი	 განხორციელდება	 არსებული	 რესურსის
ფარგლებში.	 ხოლო	 3	 ბავშვის	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/აბილიტაციის
ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების
ტრანსპორტირების	 დაფინანსებისთვის	 „ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების
ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/	 აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით
მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების	 ტრანსპორტირების
დაფინანსების	 პროგრამაში	 საჭირო	 იქნება	 დამატებით	 ბიუჯეტში	 3000	 ლარის
დამატება.	 დღეის	 მდგომარეობით	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/	 აბილიტაციის
ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 ბენეფიციართა	რაოდენობა	 21-	 მდე	 გაიზარდა	 რის
გამოც	 წლის	 ბოლომდე	 პროგრამაში	 საჭირო	 იქნება	 დაახლოებით	 10000	 (ათი
ათასი)ლარის	 დამატება	 პლუს	 3000	 ლარის	 სახელმწიფო	 ზრუნვაში
განთავსებული	ბავშვების	და	მათი	თანმხლები	პირების	ტრანსპორტირებისათვის.
ჯამში	 „ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა
რეაბილიტაცია/	 აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და
მათი	თანმხლები	 პირების	 ტრანსპორტირების	დაფინანსების	 პროგრამაში	 13000
ლარის	დამატება	იქნება	საჭირო.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 იანვრის	 N1	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ
იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 27	 სექტემბრის
მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 მუნიციპალური	 სერვისების	 სამსახურის	 უფროსი
თამარ	ფირცხალაიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა
განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეორე	 საკითხი:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტის	 აგვისტოს	 თვის	 შესრულების	 ანგარიში	 სხდომას	 წარუდგინა	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	როლანდ	ლაშხიამ.	 მან	განმარტა,
რომ	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში	 2022	 წლის	 აგვისტოს	 თვეში	 სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან	 გრანტების	 სახით	 მიღებულია	 682309	 ლარი;	 სახელმწიფო



ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილმა	 ტრანსფერმა	 შეადგინა	 51952	 ლარი;	 საანალიზო
პერიოდში	შემოსავლებმა	(კაპიტალურის	ჩათვლით)	1285609,486	ლარი	შეადგინა,
რაც	 წლიურ	 გეგმასთან	 მიმართებაში	 შეადგენს	 63,7	 %-ს;	 დღგ-მ	 შეადგინა
1019073,54	 ლარი,	 რაც	 წლიურ	 გეგმასთან	 მიმართებაში	 შეადგენს	 65,7	 %-ს;
სასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	 მიწაზე	 გადასახადი	 -	 5986,02	 ლარი,	 მათ
შორის	 ფიზიკური	 პირებიდან	 -	 5986,02	 ლარი;	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწაზე	 გადასახადი	 -	 2153,39	 ლარი;	 სხვა	 შემოსავლების	 სახით
ბიუჯეტში	 შემოსულია	 207163,70	 ლარი,	 მათ	 შორის:	 მოსაკრებელი	 ბუნებრივი
რესურსების	 სარგებლობისთვის	 შემოსულია	 12616,15	 ლარი;	 საქონლისა	 და
მომსახურების	რეალიზაცია	-	15509,27	ლარი;	ადმინისტრაციული	მოსაკრებლები
და	 გადასახდელები	 -	 14581,7	 ლარი;	 ჯარიმები,	 სანქციები	 და	 საურავებით
მიღებულია	147494,72	ლარი.	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტში	2022	წლის	აგვისტოს
თვეში	 შემოსულობებმა	 1967918,49	 ლარი	 შეადგინა.	 განვლილ	 საფინანსო
პერიოდში	შრომის	ანაზღაურება	დროულად	იქნა	გაცემული	და	მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის	 მიერ	 აღებული	 ვალდებულებების	 შეუსრულებლობა	 არ
დაფიქსირებულა.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ
განმარტა,	რომ	ბიუჯეტში	ჯარიმების	და	სანქციების	სახით	შემოსავლები	წლიური
გეგმის	58,1%-ია,	რის	გამოც	ამ	კუთხით,	წლიურ	გეგმაში	მოსალოდნელია	500000
ლარის	დანაკლისი.

ბიურომ	 მიიღო	 გადაწყვეტილება	 ცნობად	 იქნას	 მიღებული	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 აგვისტოს	 თვის	 შესრულების
ანგარიში.

დღის	წესრიგის	მესამე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში
არსებული	 უძრავი	 ქონების	 სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 შესახებ”
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
წარუდგინა	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის
უფროსმა	 ირაკლი	 ხუხუნაიშვილმა.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 2022	 წლის	 7
სექტემბერს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსულია	 სსიპ
სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს	 წერილი	 N	 5/50425	 რომელიც
შეეხება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
ამბულატორიების	კერძოდ:	სუფსის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	მდებარე	204.00
კვ.მ	 არასასოფლო	 სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და	 მასზე
განთავსებული	 74.72.კვ.მ	 შენობა	 ნაგებობა	 ს/კ	 27.15.52.662.	 აკეთის
ადმინისტრაციული	ერთეულის	სოფელ	აკეთში	მდებარე	377.00	კვ.მ	არასასოფლო
სამეურნეო	დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	და	 მასზე	 განთავსებული	 N	 1	 შენობა
ნაგებობა	 ს/კ	 27.03.43.361	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ნიგოითის
ადმინისტრაციულ	ერთეულის	სოფელ	ქვიანში	მდებარე	315.00კვ.მ	 არასასოფლო
სამეურნეო	მიწის	ნაკვეთის	და	მასზე	განთავსებული	79.78	კვ.მ	შენობა	 ნაგებობა
ს/კ	 27.04.50.282	 უძრავი	 ქონებების	 სახელმწიფოსათვის	 უსასყიდლოდ
საკუთრებაში	 გადაცემას	 შემდგომში	 ა(ა)იპ	 საქართველოს	 სამედიცინო
ჰოლდინგისათვის	 პირდაპირი	 მიყიდვის	 ფორმით	 სიმბოლურ	 ფასად	 1(ერთი)
ლარად	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით,	 სადაც	 მოხდება	 ,,სოფლის	 ექიმის’’
კომპონენტით	გათვალისწინებული	მომსახურების	განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ამ
ეტაპისთვის	 გამიჯნულია	 ჩამოთვლილ	 არასასოფლო	 სამეურნეო	 მიწის
ნაკვეთებზე	 განთავსებული	 შენობა-ნაგებობები	 და	 ,,სოფლის	 ექიმის’’
კომპონენტით	 გათვალისწინებული	 მომსახურების	 განხორციელების	 მიზნით
მოხდება	 ამ	 უძრავი	 ქონებების	 სახელმწიფოსათვის	 უსასყიდლოდ	 საკუთრებაში



გადაცემა,	 ხოლო	 სამომავლოდ	უნდა	დაიწყოს	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 ყველა	 სამედიცინო	 პუნქტის	 გამიჯვნაზე	 წარმოება	 და
სახელმწიფოსათვის	 უსასყიდლოდ	 საკუთრებაში	 გადაცემა,	 შემდგომში	 ა(ა)იპ
საქართველოს	 სამედიცინო	 ჰოლდინგისათვის	 პირდაპირი	 მიყიდვის	 ფორმით
სიმბოლურ	ფასად	1(ერთი)	ლარად	საკუთრებაში	გადაცემა,	რათა	ამ	უკანასკნელმა
მოახდინოს	 ყველა	 ამბულატორიის	 რეაბილიტაცია	 და	 საჭირო	 ინვენტარით
აღჭურვა.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების
სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად
განისაზღვროს	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისია.

2.განკარგულების	პროექტი	განსახილველად	გადაეგზავნოთ	ეკონომიკის,	ქონების
მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიას,	 საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიას,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიას,	 საკრებულოს
საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიას,	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიასა	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციებს	 –	 „ქართული	 ოცნება	 –
დემოკრატიული	საქართველო“,	„ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა“,	„ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“.

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022
წლის	27	სექტემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.მომხსენებლად	 განისაზღვროს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ქონების
მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის	უფროსი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა
განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხდომას	შემოუერთდა	საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველი	მოადგილე	 ემზარ
თევდორაძე.

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ა(ა)იპ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და	 ინოვაციების	 ცენტრი“-ს(ს/კ:	 233733984)
ლიკვიდაციაზე	 მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ	 “	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა	 მოადგილემ	ეკა	 გუჯაბიძემ.	 მან	 განმარტა,
რომ	 საქართველოს	 სახელმწიფო	 აუდიტის	 სამსახურის	 მიერ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 ჩატარებული	 აუდიტორული	 შემოწმების	 შემდეგ	 გაცემულ
რეკომენდაციებში	 ერთ	 ერთი	 რეკომენდაცია	 იყო	 მერიის	 სტრუქტურული
ერთეულების	ფუნქციებსა	და	მუნიციპალიტეტის	მიერ	დაფუძნებული	იურიდიული



პირის	საქმიანობის	სფეროებს	შორის	ფუნქციათა	გაორების	აღმოფხვრა.	აუდიტის
ანგარიშში	 პირდაპირ	 დასახელდა	 „ა(ა)იპ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და	 ინოვაციების	 ცენტრი“,	 რომლის	 საქმიანობის
საგანიც	 ქმნიდა	 ფუნქციათა	 გაორების	 შთაბეჭდილებას.	 აღნიშნულიდან
გამომდინარე,	მერიის	პოზიციაა	განხორციელდეს	ხსენებული	იურიდიული	 პირის
ლიკვიდაცია,	 ასევე,	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
ხარჯების	ზრდას.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარემ
კახაბერ	 ასკურავამ	 აღნიშნა,	 რომ	 საქართველოს	 სახელმწიფო	 აუდიტის
სამსახურის	 მიერ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ჩატარებული	 აუდიტორული
შემოწმების	შემდეგ	გაცემული	რეკომენდაციები	არის	მნიშვნელოვანი	დოკუმენტი,
ფრაქცია	 ,,ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა“	მოიწვევს	შესაბამის	სტუმრებს	და
აუცილებლად	განიხილავს	მას.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის
განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 იურიდიულ
საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია.

2.განკარგულების	პროექტი	განსახილველად	გადაეგზავნოთ	ეკონომიკის,	ქონების
მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიას,	 საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიას,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიას,	 საკრებულოს
საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიას,	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიასა	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციებს	 –	 „ქართული	 ოცნება	 –
დემოკრატიული	საქართველო“,	„ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა“,	„ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“.

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022
წლის	27	სექტემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

4.მომხსენებლად	 განისაზღვროს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი
მოადგილე	ეკა	გუჯაბიძე.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა
განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხვადასხვა	საკითხები:

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ
აღნიშნა,	 რომ	 საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 15	 აგვისტოს	N1456
განკარგულებით	 შევიდა	 ცვლილება	 16.08.2021	 წლის	 N1419	 განკარგულებაში.
ცვლილების	 შედეგად	 სოფელ	 ორაგვეში	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის
მოწყობა	 ადგილობრივი	 ბიზნესისა	 და	 ტურიზმის	 განვითარებისათვის



(გადმოსახედი,	 ზიპლაინის,	 საფეხმავლო	 და	 ველოსპორტის	 ბილიკების,
გამოქვაბულის	 მიმდებარე	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობა)
გამოყოფილი	 თანხა	 შემცირდა	 18062	 ლარით,	 მათ	 შორის	 ცენტრალური
დაფინანსება	17881	ლარით,	ადგილობრივი	ბიუჯეტით	დაფინანსება	 181	ლარით.
2,	 საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 24	 აგვისტოს	 N1534
განკარგულებით	შევიდა	ცვლილება	2022	წლის	17	იანვრის	N75	განკარგულებაში.
ცვლილების	 შედეგად	 ქ.ლანჩხუთში	 მრავალბინიანი	 სახლის	 სახურავის
რეაბილიტაცია	შემცირდა	14781	ლარით.	მათ	შორის	 ცენტრალური	დაფინანსება
14042	ლარით,	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტით	დაფინანსება	 739	 ლარით.	 აღნიშნული
ცვლილებების	 ბიუჯეტში	 ასახვის	 მიზნით	 მიზანშეწონილია	 დაიწყოს
ადმინისტრაციული	წარმოება.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარე
კახაბერ	 ასკურავა	 დაინტერესდა,	 სოფელ	 ორაგვეში	 ტურისტული
ინფრასტრუქტურის	მოწყობა	არის	თუ	არა	ევროკავშირის	პროექტი.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 სოფელ
ორაგვეში	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობა	 არის	 ევროკავშირის
პროექტი,	 მაგრამ	 მუნიციპალიტეტში	 ჩამოდის	 როგორც	 საქართველოს
მთავრობის	 მიერ	 განსახორციელებელი	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტები	 და
ცვლილებები	საქართველოს	მთავრობის	განკარგულებით	შედის.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარემ
კახაბერ	 ასკურავამ	 აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობას
ევროკავშირის	 პროექტებთან	 დაკავშირებით	 აქვს	 მწირი	 ინფორმაცია.	 მისი
თქმით,	 საჭიროა	მოსახლეობას	 მეტი	 ინფორმაცია	 ჰქონდეს	 მსგავს	 პროექტებზე,
რაც	წამახალისებელი	იქნება	დონორი	ორგანიზაციებისათვისაც,	რათა	წამოვიდეს
კიდევ	უფრო	მეტი	დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 სადაც	 ის
ახდენდა	 ამ	 პროექტების	 პრეზენტაციას,	 ყველგან	 ესწრებოდა	 ევროკავშირის
წარმომადგენელი	და	ამბობდა,	რომ	ეს	არის	ევროკავშირის	მიერ	დაფინანსებული
პროექტი	და	საინფორმაციო	ბანერებზეც	არის	მითითებული.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე
მახათაძე	 დაინტერესდა,	 არის	 თუ	 არა	 ინფორმაცია	 სტიქიის	 შედეგად
დაზიანებულ	 საყანე	 ფართობებში,	 მოსახლეობისთვის	 მიყენებული	 ზიანის
ანაზღაურების	შესახებ.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 ამ
საკითხთან	 დაკავშირებით	 ის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარესთან	 და	 მის
მოადგილესთან	 ერთად	 ესაუბრა	 საქართველოს	 მთავრობის	 წარმომადგენლებს,
მაგრამ	 დახმარების	 შანსი	 ნაკლებად	 არის,	 რადგანაც	 ეს	 ფართობები	 არ	 არის
დაზღვეული.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,	 ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა
მშვიდობაძე	 დაინტერესდა,	 როდის	 მოეწყობა	 მესამე	 საჯარო	 სკოლის	 წინ
საპარკინგე	ადგილი.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 თავმჯდომარე
კახაბერ	 ასკურავა	 დაინტერესდა,	 რომელი	 პროგრამის	 ფარგლებში	 მოხდა
თბილისისა	და	აღმაშენებლის	ქუჩებზე	მოსახლეობისთვის	ჭიშკრების	შეღებვა	და
მიუხედავად	იმისა,	რომ	მათი	კომპეტენციაა,	თუ	არის	შესაძლებელი	დავეხმაროთ



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

სასულიერო	 გიმნაზიას	 ფასადის	 მოწესრიგებაში.	 მან	 ასევე	 ითხოვა,	 რომ
ფრაქციის	 თავმჯდომარის	 მოადგილეებს	 გამოუყონ	 გარკვეული	 რაოდენობის
საწვავი	ავტომობილებისათვის.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 მესამე
საჯარო	სკოლის	წინ	საპარკინგე	ადგილების	მოსაწესრიგებლად	მოსამზადებელია
პროექტი,	 თბილისისა	 და	 აღმაშენებლის	 ქუჩებზე	 მოსახლეობისთვის	 ჭიშკრების
შეღებვა	 ხორციელდება	 სოციალურად	 დაუცველი	 მოსახლეობის	 დახმარების
პროგრამის	 ფარგლებში,	 ხოლო	 რაც	 შეეხება	 სასულიერო	 გიმნაზიის	 ფასადის
მოწესრიგებას,	 ამ	 საკითხის	 მოგვარება	 შესაძლებელია	 მხოლოდ	 მეუფესთან
კონსულტაციის	 და	 თანხმობის	 შემდეგ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 მიმდინარე	 წლის
ბოლომდე	 მოსაგვარებელია	 სავაჭრო	 ცენტრ	 ,,იმერეთის“	 გვერდით	 მდებარე
კორპუსის	ფასადი,	საიდანაც	ცვივა	თუნუქის	ფირფიტები	და	საშიშროება	ექმნება
გამვლელ	 ადამიანებს	 და	 ავტომობილებს.	 მისი	 თქმით,	 საჭიროა	 ფასადიდან
მოხსნან	და	დაასაწყობონ	ეს	ფირფიტები,	ხოლო	სახსრების	გამოჩენის	შემდგომ
მოიფიქრონ	როგორ	მოაწესრიგონ	იგი.

ამით	ბიუროს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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