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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

ბიუროს	სხდომის

ოქმი	№1

ქ.	ლანჩხუთი

17.	01.	2023	წელი

ბიუროს	სხდომას	ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველი	 მოადგილე
ემზარ	 თევდორაძე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილეები	 ვერიკო
კვირკველია	 და	 გიორგი	 ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის
თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი
იმნაიშვილი,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 საკრებულოს
სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა
თავმჯდომარე	 კახა	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 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	საზოგადოებასთან	ურთიერთობის	საკითხებში
ლაშა	სარჯველაძე,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე	რანგის	პირველი	კატეგორიის
უფროსი	სპეციალისტი	იურიდიულ	საკითხებში	რუსუდან	გვარჯალაძე.

სხდომას	 ესწრებოდნენ	 მოწვეული	 სტუმრები:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
პირველი	მოადგილე	ეკა	გუჯაბიძე,	მერიის	ქონების	მართვისა	და	სოფლის	მეურნეობის
სამსახურის	უფროსი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი,	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის
უფროსი	 როლანდ	 ლაშხია,	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი
უზრუნველყოფის	სამსახურის	უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა,	 მერიის	 ჯანმრთელობის	დაცვისა
და	 მუნიციპალური	 სერვისების	 სამსახურის	 უფროსი	 თამარ	 ფირცხალაიშვილი,	 მერიის
ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ეკონომიკის	 სამსახურის	 უფროსის
მოვალეობის	შემსრულებელი	ალეკო	კირვალიძე.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ბიუროს	 სხდომის
დღის	წესრიგის	განსაზღვრის	შემდეგ	მერიიდან	შემოვიდა	რამდენიმე	საკითხი	და
მიმართა	 ბიუროს	 წევრებს,	 რომ	 აღნიშნული	 საკითხები	 დამატებოდა	 დღის
წესრიგის	პროექტს.



კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 ბიუროს	 წევრებს	 გააცნო	 დღის
წესრიგის	პროექტის	საბოლოო	ვარიანტი:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის	 საკრებულოს
კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის	 განსაზღვრის,
განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის	 პროექტში
შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

2.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სუფსისა	და	ღრმაღელის	ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	 კურორტ	 გრიგოლეთისა	 და	 ს.	 წყალწმინდის	 უბან	 ყვავილნარის
ქალაქმშენებლობითი	 გეგმების	 დამტკიცების	 შესახებ“ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის	 საკრებულოს
კომისიებში,	 ფრაქციებში	 დაგზავნის,	 ძირითადი	 კომისიის	 განსაზღვრის,
განხილვის	 ვადებისა	 და	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის	 პროექტში
შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ალეკო	კირვალიძე/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 2023	 წელს	 განსახორციელებელი
ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 მოწონების	 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	ალეკო	კირვალიძე/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 კოლხეთის	 ეროვნული	 პარკის	 დაცულ
ტერიტორიაზე	 მდ.	 "ფიჩორამდე"	 მისასვლელ	 გზაზე	 ასფალტო-ბეტონის	 საფარის
მოწყობის	 პროექტის	 მოწონების	 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	ალეკო	კირვალიძე/

5.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ოჯახების	 სოციალურ-ეკონომიკური
გაძლიერების	 მხარდაჭერის	 პროგრამის	 (ორგ.	 კოდი	 02	 11)	 განხორციელების
შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 4	 ივლისის	 N
31	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	შოთა	ჩაგუნავა/

6.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 22	 დეკემბრის	 N37
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	როლანდ	ლაშხია/

7.	 „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	 პროექტის	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ჩახვაძე/

8.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 თანამდებობის	 პირთა	 და	 სხვა
მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის
25	 დეკემბრის	 N38	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის	 პროექტში
შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	შოთა	ჩაგუნავა/

9.	„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
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	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

10.	 „2023-2028	 წლების	 „მწვანე	 მუნიციპალიტეტის	 სტრატეგია	 -	 ლანჩხუთის“
დამტკიცების	 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/

11.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დეკემბრის	 თვის
შესრულების	ანგარიშის	მოსმენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

12.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	თაობაზე“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 საკრებულოს	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში	შეტანის	სავარაუდო	თარიღის	დადგენის	შესახებ.

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/



13.	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	 საკითხის	 განხილვის	 დაწყებამდე
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ბიურომ	 იმსჯელა	 საკრებულოს
მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღის	შესახებ.

საკრებულოს	მორიგი	სხდომის	მოწვევის	თარიღად	განისაზღვრა	2023	წლის
25	იანვარი	12:00	საათი.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	9	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	9	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

ბიუროს	 სხდომას	 შემოუერთდა	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის	თავმჯდომარე	ალექსანდრე	მახათაძე.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023
წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და
მუნიციპალური	სერვისების	სამსახურის	უფროსმა	თამარ	ფირცხალაისვილმა.
მისი	 განმარტებით,	 წინამდებარე	წესი	აწესრიგებს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
2023	 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.

მუხლი	 1.	 ფულადი	 სოციალური	 დახმარების	 სახეები	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან	 გაცემას	 ექვემდებარება	 შემდეგი	 ფულადი
სოციალური	დახმარებები:

ა)	 ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით
დაავადებულთა	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ტრანსპორტირების	 პროგრამა;
(პროგრამის	კოდი	06	02	01)

ბ)	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა;	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02
02)

გ)	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა;(	 პროგრამის
კოდი	06	02	03)	დ)	ცენტრ	 ,,იავნანას”	თანადაფინანსების	პროგრამა;	 (პროგრამის
კოდი	06	02	04)

ე)	მოსწავლეთა	ტრანსპორტირების	პროგრამა;	(პროგრამის	კოდი	06	02	05)

ვ)	 მზრუნველობამოკლებულთა	 უფასო	 კვებით	 უზრუნველყოფის	 პროგრამა;
(პროგრამის	კოდი	06	02	06)



ზ)	იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	 პროგრამა;	 (პროგრამის	 კოდი
06	02	07)

თ)	 ომის	 მონაწილე	 ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა;
(პროგრამის	კოდი	06	02	08)

ი)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით
უზრუნველყოფის	პროგრამა;	(პროგრამის	კოდი	06	02	09)

კ)	 ლანჩხუთის	 რეგიონული	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	 პროგრამა	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციები
ქალებისათვის.	(პროგრამის	კოდი	06	02	10)

ლ)	 ხანდაზმულ	 (100	 და	 მეტი	 წლის	 ასაკის)	 პირთა	 დახმარების	 პროგრამა.
(პროგრამის	კოდი	06	02	11)

მ)	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური
მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახებისათვის	 ერთჯერადი	 დახმარების
პროგრამა;	(პროგრამის	კოდი	06	02	12)

ნ)	უპატრონო	მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურების	პროგრამა.(	 პროგრამის
კოდი	06	02	13)

ო)	ერთჯერადი	სოციალური	 (ფულადი)	დახმარების	პროგრამა.	 (პროგრამის	კოდი
06	02	14)

პ)	 შშმ	 პირის	 სტატაუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსების	პროგრამა.	(	პროგრამის	კოდი	06	02	16)

ჟ)	 ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები
პირების	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 პროგრამა	 (	 პროგრამის	 კოდი	 06	 02
17)

რ)გენდერული	 თანასწორობის	 უზრუნველყოფისა	 და	 ოჯახში	 ძალადობის
აღმოფხვრის	ხელშეწყობა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	18)

ს)	 სახელმწიფო	 ზრუნვის	 სისტემიდან	 გასული	 ახალგაზრდების	 დახმარების
პროგრამა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	19)

ტ)	 მინდობით	 აღზრდაში	 განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-
ბიოლოგიურ	 ოჯახში	 დაბრუნება	 განხორციელდება	 ერთჯერადი	 ფინანსური
დახმარების	პროგრამა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	20).

უ)	0-დან	18	წლამდე	დედ-მამით	ობოლი	ბავშვებს	და	შშმ	ბავშვებს	რომელიც	არის
ობოლი	ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამა.	 (პროგრამის
კოდი	 06	 02	 21).	 ფ)ცელიაკიით	 დაავადებულთა	 (18	 წლამდე	 ასაკის)	 კვებითი
დანამატებით	უზრუნველყოფის	პროგრამა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	22).

ქ)	 აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	სარეაბილიტაციო	კურსის	 დაფინანსების
პროგრამა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	23).

ღ)	 რისკის	 ქვეშ	 მყოფი	 0-	 დან	 18	 წლამდე	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 გაძლიერების
პროგრამა.	(პროგრამის	კოდი	06	02	25).

მუხლი	 2.	 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
ჯანმრთელობის	 დაცვის	 და	 სოციალური	 სერვისების	 სამსახური	 (შემდგომში	 –
სამსახური).

მუხლი	3.	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.	 მუხლი	 4.
ბენეფიციარის	 მიერ	 სოციალური	 დახმარების	 დასანიშნად	 ან	 მისაღებად
წარმოსადგენი	 დოკუმენტაციის	 ნუსხა	 კონკრეტული	 სოციალური	 პროგრამიდან
დახმარების	 დასანიშნად	 ან	 მისაღებად	 დაინტერესებულმა	 პირმა	 განცხადებას
უნდა	დაურთოს	შემდეგი	დოკუმენტაცია:

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

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

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



გადაუდებელი	 მაგნიტო-	 რეზონანსული	 ტომოგრაფიების,	 კომპიუტერული
ტომოგრაფიების,	 ანგიოგრაფიული	 კვლევის	 და	 პოზიტრონულ-ემისიური
ტომოგრაფიის	 (	 PET/KT)	 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,	 ვეტერანის	 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	 რეგიონული	 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,
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;	 გადაწყვეტილება
მიიღება	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის
ბრძანების	 საფუძველზე;	 პ)	 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;

ჟ)	 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.	 მომსახურების	 მომწოდებელი
ორგანიზაციის	 მომართვა	 ან	 ცნობა	 თვის	 განმავლობაში	 ბენეფიციარზე	 გაწეული
მომსახურების	 რაოდენობის	 შესახებ.	 რომლის	 შესაბამისად	 მოხდება
მომსახურების	 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.	 მომსახურების	 მომწოდებელი	 ორგანიზაციის	 მომართვა
თვის	განმავლობაში	ბენეფიციარზე	გაწეული	მომსახურების	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;

რ)	 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;

ს)	 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;	 ტ)	 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;

უ)	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;

ფ)	 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;

ქ)	 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),	 მინდობით	 აღმზრდელის	 შემთხვევაში	 –
მინდობით	 აღზრდის	 ხელშეკრულების	 ასლი;	 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;	 ღ)	 რისკის	 ქვეშ	 მყოფი	 0-	 დან	 18
წლამდე	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 გაძლიერების	 პროგრამა-ბავშვის	 კანონიერი
წარმომადგენლის	 განცხადება,	 განმცხადებლის	 (ბენეფიციარის)	 პირადობის
მოწმობის	 ან	 პასპორტის	 ასლი,	 ბავშვის/ბავშვების	 დაბადების	 მოწმობის	 ასლი.
გადაწყვეტილება	 ასეთ	 ოჯახებზე	 ფინანსური	 დახმარების	 გაწევის
მიზანშეწონილობის	 შესახებ	 მიიღება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მიერ
შექმნილი	 კომისიის	 მიერ.	 თანხა	 გაიცემა	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის	 საფუძველზე,
ბენეფიციარზე	დადგენილი	საჭიროებებიდან	გამომდინარე.

შენიშვნა:	ამ	მუხლის	ქ)	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).	ქ.
ლანჩხუთში	 მიმღებ	 ოჯახში	 განთავსებული	 სახელმწიფო	 ზრუნვაში	 მყოფ
ბავშვებზე	 არ	 გავრცელდეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
რეგისტრაციის	ვალდებულების	ჩანაწერი.

მუხლი	5.	განცხადებების	განხილვა

1.	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსულ	 განცხადებებს	 განიხილავს	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების
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
პირველი	 მოადგილე;	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური
სერვისების	სამსახურის	უფროსი;	მერიის	ადმინისტრაციული	და	სამართლებრივი
უზრუნველყოფის	სამსახურის	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 განყოფილების
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების	 სამსახურის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების	 განყოფილების	 მესამე
რანგის	 მეორე	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის	 ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ეკონომიკის	 სამსახურის	 ინფრასტრუქტურის
განყოფილების	 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	„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
პირველი	 მოადგილე;	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური
სერვისების	სამსახურის	უფროსი;	მერიის	ადმინისტრაციული	და	სამართლებრივი
უზრუნველყოფის	სამსახურის	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 განყოფილების
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების	 სამსახურის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების	 განყოფილების	 მესამე
რანგის	მეორე	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

4.	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 წესის	 მე-4	 მუხლის	 „ღ“	 ქვეპუნქტით



გათვალისწინებული	პროგრამიდან	დახმარების	გაცემის	მიზნით	მუნიციპალიტეტის
მერის	 მიერ	 მერის	 ინდივიდუალური	 სამართლებრივი	 აქტის	 ბრძანების
საფუძველზე	 იქმნება	 კომისია	 რომლის	 შემადგენლობაში	 შედის:	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერი;	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი
მოადგილე;	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების
სამსახურის	 უფროსი;	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური
სერვისების	 სამსახურის	 ბავშვის	 უფლებების	 დაცვისა	 და	 მხარდაჭერის
განყოფილების	 უფროსი;	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი
უზრუნველყოფის	სამსახურის	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 განყოფილების
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი;	 მერიის
ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური	 სერვისების	 სამსახურის	 ბავშვის
უფლებების	 დაცვისა	 და	 მხარდაჭერის	 განყოფილების	 მესამე	 რანგის	 მეორე
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	მუხლი	6.	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).	 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.

3.	 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.

მუხლი	7.	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.

მუხლი	8.	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.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური
დახმარების	გაცემისა	და	მიღების	წესის	დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის	 განხილვისთვის
ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისია.

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

3.	 პროექტი	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან
ერთად	 განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 ნოემბრის	 მორიგი	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში.

4.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ჯანმრთელობის	 დაცვის	 და	 სოციალური	 სერვისების	 სამსახურის	 უფროსი
თამარ	ფირცხალაიშვილი.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსისა	 და
ღრმაღელის	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	კურორტ	გრიგოლეთისა	და	ს.	წყალწმინდის
უბან	 ყვავილნარის	 ქალაქმშენებლობითი	 გეგმების	 დამტკიცების	 შესახებ“ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	არქიტექტურის	განყოფილების
უფროსის	 მოვალეობის	 შემსრულებელმა	 ალეკო	 კირვალიძემ.	 მისი	 განმარტებით,
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიასა	 და	 კონკურსში	 გამარჯვებულ	 ა(ა)იპ
„საქართველოს	 სივრცითი	 განვითარების	 მართვის	 ინსტიტუტს“	 (შემდგომ	 –ინსტიტუტი)
შორის	2020	წლის	19	მაისს	გაფორმებული	N93	ხელშეკრულების	ფარგლებში	მომზადდა



კურორტ	გრიგოლეთისა	და	ს.	წყალწმინდის	უბან	ყვავილნარის	განაშენიანების	გეგმა	და
მისი	 თანმდევი	 ქალაქთმშენებლობითი	 დოკუმენტაცია:	 ქალაქთმშენებლობითი
ღონისძიებების	 გეგმა	 მთლიან	 გეგმარებით	 ერთეულზე	 და	 სანაპირო	 ზოლის
განაშენიანების	 დეტალური	 გეგმები	 (სულ	 17	 სამეზობლოზე).	 ინსტიტუტმა
ხელშეკრულებით	 გათვალისწინებული	 პირობების	 დაცვით	 შეიმუშავა	 ხსენებული
დოკუმენტაცია	 და	 წარმოგვიდგინა:	 ნაბეჭდის	 სახით	 ალბომი	 3	 ეგზემპლარი.	 (გეო-
ინფორმაციული	 სისტემების	 მასალების	 ელექტრონული	 ვერსია	DVD-ზე	 5	 ეგზემპლარი.
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ორგანიზებით,	განაშენიანების	გეგმის	პროექტის
განხილვის	 მიზნით,	 2021	 წლის	 18	 ივნისს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
შენობაში	 გაიმართა	 საჯარო	 განხილვა,	 სადაც	 მოსმენილ	 იქნა	 დაინტერესებულ	 პირთა
მოსაზრებები	განაშენიანების	გეგმასთან	დაკავშირებით.	2021	წლის	28	სექტემბერს,	ასევე
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შენობაში,	 გაიმართა	 განაშენიანების	 გეგმის
სტრატეგიული	 გარემოსდაცვითი	 შეფასების	 განხილვა.	 განაშენიანების	 გეგმის	 პროექტი
კანონმდებლობით	 დადგენილი	 წესით	 გადაეგზავნა	 დაინტერესებულ	 ადმინისტრაციულ
ორგანოებს.	 საჯარო	 განხილვის	 შედეგების	 გათვალისწინებითა	 და	 შესაბამისი
ადმინისტრაციული	 ორგანოების	 პოზიციების	 შეჯერების	 შედეგად,	 ინსტიტუტმა
წარმოადგინა	 „კურორტ	 გრიგოლეთისა	 და	 ს.	 წყალწმინდის	 უბან	 ყვავილნარის“
განაშენიანების	 გეგმის	 საბოლოო	 დაზუსტებული	 ვერსია	 და	 მისი	 თანმდევი
ქალაქთმშენებლობითი	 დოკუმენტაცია.	 „საქართველოს	 სივრცის	 დაგეგმარების,
არქიტექტურული	 და	 სამშენებლო	 საქმიანობის	 კოდექსის“	 თანახმად,	 განაშენიანების
გეგმას	 ამტკიცებს	 შესაბამისი	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო.	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსის“	24-	ე	მუხლის	1-ლი	ნაწილის	„გ.ე“	პუნქტის	თანახმად	კი,
საკრებულო	 ხსენებულ	 უფლებამოსილებას	 ახორციელებს	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
წარდგინებით.	ამასთანავე,	„სივრცის	დაგეგმარებისა	და	ქალაქთმშენებლობითი	გეგმების
შემუშავების	 წესის	 შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2019	 წლის	 3	 ივნისის	 N260
დადგენილებით	 დამტკიცებული	 „სივრცის	 დაგეგმარებისა	 და	 ქალაქთმშენებლობითი
გეგმების	 შემუშავების	 წესის“	 მე-19	 მუხლის	 შესაბამისად,	 განაშენიანების	 გეგმის
საბოლოო	პროექტი	მტკიცდება	ნორმატიული	ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	აქტით.
გამომდინარე	ყოველივე	ზემოაღნიშნულიდან,	გთხოვთ	დაავალოთ	შესაბამის	სამსახურს/
პირ(ებ)ს	უზრუნველყოს	მოწოდებული	დოკუმენტაციის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში
წარდგენა.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სუფსისა	და	ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	კურორტ	გრიგოლეთისა	და	ს.	წყალწმინდის	უბან	ყვავილნარის
ქალაქმშენებლობითი	 გეგმების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის	 განხილვისთვის
ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისია.

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

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 ნოემბრის	 მორიგი	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში.

4.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ეკონომიკის	 სამსახურის
უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელი	ალეკო	კირვალიძე.



საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 2023	 წელს
განსახორციელებელი	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერიის	სივრცითი	მოწყობისა	და	ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის
შემსრულებელმა	 ალეკო	 კირვალიძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტით
გათვალისწინებული	 საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტებიდან
დასაფინანსებელი	 ადგილობრივი	 თვითმართველობის	 და	 რეგიონული	 პროექტების
შერჩევის	 პროცედურების	 და	 კრიტერიუმების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს
მთავრობის	2013	წლის	7	თებერვლის	№23	დადგენილების	შესაბამისად	განსახილველად
და	 მოსაწონებლად	 წარმოდგენილი	 აქვს	 ზემოთ	 აღნიშნული	 ფონდიდან	 2023	 წელს
დასაფინანსებელი	პროექტების	ნუსხა:

1.	 ქ.	 ლანჩხუთში	 9	 ქუჩის	 (მშვიდობის,	 ხომერიკის,	 გ.ურუშაძის,	 გურიელის,
გორგასლის,	 ვაჟა-ფშაველას,	 ნათლისმცემლის,	 ყაზბეგის	 და	 ჭანტურიას)
რეაბილიტაცია	4500000	ლარი;

2.	 ჩიბათის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სოფ.	 ჭალაში	 მისასვლელი	 გზის
რეაბილიტაცია	360000	ლარი;

3.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	სოფ.	არჩეული-ოდილაურის	დამაკავშირებელი	გზის
რეაბილიტაცია	1000000	ლარი;

სულ	ჯამი	5860000	ლარი.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 2023	 წელს	 განსახორციელებელი
ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის
ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისია.
2.	 განკარგულების	 პროექტი	 განსახილველად	 გადაეგზავნოთ	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიას,	 საკრებულოს
სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა
კომისიას,	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისიას,	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	 ეთიკის
კომისიას,	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიასა	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციებს	 –	 „ქართული	 ოცნება	 –
დემოკრატიული	 საქართველო“,	 „ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“,	 „ერთიანი
ნაციონალური	მოძრაობა“.
3.	პროექტი	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
განხილვისთვის	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022
წლის	25	ნოემბრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.
4 .	მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ინფრასტრუქტურის,	სივრცითი	მოწყობისა	და	ეკონომიკის	 სამსახურის	 უფროსის
მოვალეობის	შემსრულებელი	ალეკო	კირვალიძე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების
პროექტს.



კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 კოლხეთის
ეროვნული	პარკის	დაცულ	ტერიტორიაზე	მდ.	"ფიჩორამდე"	მისასვლელ	გზაზე	ასფალტო-
ბეტონის	 საფარის	 მოწყობის	 პროექტის	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 უფროსის	 მოვალეობის
შემსრულებელმა	ალეკო	კირვალიძემ.	მან	აღნიშნა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში
ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარების	 ფარგლებში	 სხვადასხვა	 ფონდიდან
საჭირო	 თანხების	 მოძიების	 შემთხვევაში,	 განსახილველად	 და	 მოსაწონებლად
წარმოდგენილი	აქვს,	2023	წელს	დასაფინანსებელი	პროექტი.

კოლხეთის	 ეროვნული	 პარკის	 დაცულ	 ტერიტორიაზე	 მდ.	 "ფიჩორამდე"
მისასვლელ	გზაზე	ასფალტო-ბეტონის	საფარის	მოწყობა	ღირებულებით	1000000
ლარი.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 კოლხეთის	 ეროვნული	 პარკის	 დაცულ
ტერიტორიაზე	 მდ.	 "ფიჩორამდე"	 მისასვლელ	 გზაზე	 ასფალტო-ბეტონის
საფარის	 მოწყობის	 პროექტის	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	პროექტის	 განხილვისთვის
ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისია.

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

3.	პროექტი	კომისიებისა	და	ფრაქციების	მიერ	გამოთქმულ	შენიშვნებთან	ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2022	 წლის	 25	 ნოემბრის	 მორიგი	 სხდომის	 დღის	 წესრიგის
პროექტში.

4.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ეკონომიკის	 სამსახურის
უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელი	ალეკო	კირვალიძე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეხუთე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური	 გაძლიერების	 მხარდაჭერის	 პროგრამის	 (ორგ.	 კოდი	 02	 11)
განხორციელების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 4
ივლისის	 N	 31	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული
წარმოების	 დაწყების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს



განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და
სამართლებრივი	უზრუნველყოფის	სამსახურის	უფროსმა	შოთა	ჩაგუნავამ.	მან	აღნიშნა,
რომ	 განსახილველად	 და	 დასამტკიცებლად	 წარმოდგენილი	 აქვს	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 ოჯახების	 სოციალურ-ეკონომიკური	 გაძლიერების	 მხარდაჭერის
პროგრამის	(ორგ.	კოდი	02	11)	განხორციელების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2022	წლის	4	ივლისის	N	31	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი.	 პროექტში
ცვლილება	 განპირობებულია	 შემდეგი	 გარემოებებით:	 დადგენილებაში	 დაფინანსების
წყაროდ	 მითითებულია	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტი	 და	 იმისათვის,	 რომ
დადგენილება	 გავრცელდეს	 2023	 წელს	 წარმოშობილ	 ურთიერთობებზე,	 ხდება
აღნიშნული	 ჩანაწერის	 რედაქტირება.	 გარდა	 ამისა	 დონორი	 ორგანიზაციის	 მოთხოვნით
ზუსტდება	ბენეფიციართა	წრე,	დაფინანსების	ზედა	ზღვართან	ერთად	ფიქსირდება	ქვედა
ზღვარი	 და	 ასევე	 განისაზღვრება,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მერია	 გამარჯვებული
პროექტის	 დაფინანსებას	 უზრუნველყოფს	 ბენეფიციარისათვის	 აღჭურვილობის
შესყიდვითა	 და	 გადაცემის	 გზით.	 გათვალისწინებულია	 ასევე	 ბენეფიციარის
თანამონაწილეობის	 შესაძლებლობა	 როგორც	 მატერიალური,	 ისე	 არამატერიალური
ფორმით.	 ასევე	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტში	 უკვე	 გათვალისწინებულია
პროგრამის	დაფინანსებისათვის	100	000	ლარი,	ხოლო	დამატებით	100	000	ლარის	მიღება
გრანტის	 სახით	 დაგეგმილია	 გერმანიის	 საერთაშორისო	 თანამშრომლობის
საზოგადოებისაგან	(GIZ).

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 ოჯახების	 სოციალურ-ეკონომიკური
გაძლიერების	მხარდაჭერის	პროგრამის	(ორგ.	კოდი	02	11)	განხორციელების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 4
ივლისის	N	 31	დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	თაობაზე“	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ	 იქნას
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2023	წლის	25	იანვრის	მორიგი
სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის	უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეექვსე	საკითხი:	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის
ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2022	 წლის	 22	 დეკემბრის	 N37	 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	 2022	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N	 2475	 განკარგულებით
საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 გამოეყო	 3	 219	 929	 (სამი	 მილიონ	 ორასცხრამეტი
ათას	 ცხრაას	 ოცდაცხრა)ლარი,	 მათ	 შორის	 საქართველოს	 რეგიონებში
განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 3	 219	 929	 ლარი,ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან	 169	 472	 ლარი,რომელიც	 მიიმართება	 დანართი	 N1	 –ის	 (თან
ერთვის)თანახმად.
ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სპორტული	 ცენტრიდან	 შემოვიდა	 წერილი,
რომლის	მიხედვითაც	ითხოვენ	პირველი	კვარტლის	,,საქონელი	და	მომსახურების



,,2.2	მუხლიდან	1688	ლარის	გადატანას	,,არაფინანსური	აქტივების“	3.1	მუხლში,
რათა	 აუცილებელი	 საჭიროებიდან	 გამომდინარე	 სასწრაფოდ	 შეიძინონ
კომპიუტერული	მოწყობილობა.
აღნიშნული	 ღონისძიებების	 ბიუჯეტში	 ასახვის	 მიზნით	 უნდა	 დაიწყოს	 ბიუჯეტის
ცვლილებაზე	ადმინისტრაციული	წარმოება.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2023	წლის	ბიუჯეტის	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	22	დეკემბრის	N37
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ	 იქნას
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2023	წლის	25	იანვრის	მორიგი
სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	როლანდ	ლაშხია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეშვიდე	 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	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილემ	 გიორგი	 ჩახვაძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	პოლიტიკურ	თანამდებობის	პირთა	 და	 აპარატის
მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობებში“
შესატანი	 ცვლილებები	 განპირობებულია	 საქართველოს	 მთავრობის
გადაწყვეტილების	 საფუძველზე.	 მათი	 საქმიანობის	 დაფასებისა	 და	 მოტივაციის
გაზრდის	 მიზნით,	 მთავრობამ	 მიიღო	 გადაწყვეტილება	 ხელფასების	 გარკვეული
რაოდენობით	 გაზრდის	 შესახებ.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 აუცილებელია
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 ხელფასების	 მოწესრიგება.
ვინაიდან	 დადგენილების	 მისაღებად	 საჭიროა	 ადმინისტრაციული	 წარმოება,
წარმოდგენილი	 აქვს	 „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	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“
განკარგულების	პროექტი.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:



1.	 „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	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	 2023
წლის	25	იანვრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	მომხსენებლად	 განისაზღვროს	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარის	მოადგილე	გიორგი	ჩახვაძე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მერვე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
თანამდებობის	 პირთა	 და	 სხვა	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და
თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N38	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას
გააცნო	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის
სამსახურის	 უფროსმა	 შოთა	 ჩაგუნავამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 „საქართველოს
2023	 წლის	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონით,	 „საჯარო
დაწესებულებაში	 შრომის	 ანაზღაურების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის
შესაბამისად,	 შეიცვალა	 დასაქმებულის	 საბაზო	 თანამდებობრივი	 სარგოს
განაკვეთი,	რამაც	განაპირობა	წარმოდგენილი	ცვლილების	ინიციირება.	 პროექტის
ფინანსური	 უზრუნველყოფა	 უკვე	 განსაზღვრულია	 საკრებულოს	 მიერ
დამტკიცებულ	მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 ბიუჯეტში.	 ვინაიდან	 დადგენილების
მისაღებად	 საკრებულომ	 უნდა	 დაიწყოს	 ადმინისტრაციული	 წარმოება,
წარმოდგენილი	აქვს	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	თანამდებობის	პირთა
და	 სხვა	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს
ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N38	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 თანამდებობის	 პირთა	 და	 სხვა
მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს
ოდენობების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2017	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N38	 დადგენილებაში	 ცვლილების
შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების
პროექტი	შეტანილ	იქნას	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	 2023
წლის	25	იანვრის	მორიგი	სხდომის	დღის	წესრიგის	პროექტში.

2.	 მომხსენებლად	 განისაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 სამსახურის



უფროსი	შოთა	ჩაგუნავა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	ბიუროს	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	 წესრიგის	 მეცხრე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი	 განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის
უფლებით	 გადაცემაზე	 მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის
ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსი	 ირაკლი
ხუხუნაიშვილმა.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას,
განცხადებით	 მომართა	 სსიპ	 ,,საქართველოს	 სავაჭრო	 სამრეწველო	 პალატის“
გენერალური	დირექტორის	მოადგილემ,	მაგდა	ბოლოთაშვილმა,	რომელმაც	აღნიშნა,	რომ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიასა	 და	 სსიპ	 ,,საქართველოს	 სავაჭრო	 სამრეწველო
პალატას“	 შორის	 გაფორმებულ	 2022	 წლის	 1	 დეკემბრის	 იჯარის	 ხელშეკრულებას
(სარგებლობის	უფლებით	გადაცემული	უძრავი	ქონებაა	-	ქ.	ლანჩხუთში,	ნინოშვილის	ქ.
N37-ში	 მდებარე	 მუნიციპალურ	 საკუთრებაში	 არსებული	 შენობა	 -	 ნაგებობა	 (ს/კ
27.06.52.141))	 მოქმედების	 ვადა	 ეწურება	 2022	 წლის	 31	 დეკემბერს.	 მან	 ითხოვა
აღნიშნული	 ფართის,	 2023	 წლის	 1	 იანვრიდან	 -	 31	 დეკემბრის	 ჩათვლით,	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემა.	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და
სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოსაზრებაა,	 რომ	 სსიპ	 ,,საქართველოს	 სავაჭრო
სამრეწველო	პალატას“,	მის	მიერ	მოთხოვნილი	ქონება	გადაეცეს	პირდაპირი	განკარგვის
წესით,	სასყიდლიანი	სარგებლობის	უფლებით.	სამსახურმა	,,მუნიციპალიტეტის	ქონების
პრივატიზების,	 სარგებლობისა	 და	 მართვის	 უფლებებით	 გადაცემის,	 საპრივატიზებო
საფასურის,	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასურის,	 ქირის	 საფასურის,	 ქირის	 საწყისი
საფასურის	გამოყენებულია	კვალიფიციური	ელექტრონული	ხელმოწერა/	ელექტრონული
შტამპი	განსაზღვრის	და	ანგარიშსწორების	წესების	დამტკიცების	შესახებ“	საქართველოს
მთავრობის	 2014	 წლის	 8	 დეკემბრის	 669	 დადგენილების	 36-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის
შესაბამისად,	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადასაცემი	 უძრავი	 ქონების	 საწყისი
საპრივატიზებო	 საფასურიდან	 14	 015	 ლარიდან	 10%-ის	 ოდენობით	 განსაზღვრა	 უძრავი
ქონების	წლიური	ქირის	ოდენობა,	რომელმაც	შეადგინა	1401,5	ლარი,	პროექტის	მიღება
გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების	 ზრდას	 და	 არ	 გამოიწვევს
ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების,	 პირდაპირი
განკარგვის	 წესით,	 სასყიდლიანი	 სარგებლობის	 უფლებით	 გადაცემაზე
მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად
განისაზღვროს	 საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისია.

2.	 განკარგულების	 პროექტი	 განსახილველად	 გადაეგზავნოთ	 საკრებულოს
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	25	ნოემბრის	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	10	წევრი.

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

დღის	წესრიგის	მეათე	საკითხი:	„2023-2028	წლების	„მწვანე	მუნიციპალიტეტის
სტრატეგია	 -	 ლანჩხუთის“	 დამტკიცების	 შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ეკა	 გუჯაბიძემ.	 მან	 განმარტა,
რომ	 განსახილველად	 და	 დასამტკიცებლად	 წარმოდგენილი	 აქვს	 „2023-2023
წლების	 „მწვანე	 მუნიციპალიტეტის	 სტრატეგია	 -	 ლანჩხუთის“	 დამტკიცების
შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი.
პროექტის	 მომზადების	 მიზნით	 „მწვანე	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტი“-ს
სტრატეგიისა	 და	 სამოქმედო	 გეგმის	 შემუშავების	 მიზნით	 სამუშაო	 ჯგუფის
შექმნის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ბრძანებით	 შეიქმნა
სამუშაო	 ჯგუფი,	 რომელსაც	 ხელმძღვანელობდა	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ეკა
გუჯაბიძე.	 პროექტი	 განხორციელდა	 კავშირი	 „ლანჩხუთის	 საინფორმაციო
ცენტრის“	 მიერ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიასთან	 მჭიდრო
თანამშრომლობით	 და	 დაფინანსდა	 კავკასიის	 გარემოსდაცვითი	 ქსელის	 (CENN)
პროექტის,	 „საქართველოს	 კლიმატის	 პროგრამა	 (GEO-CAP):	 სამოქალაქო
საზოგადოების	 ჩართულობის	 ხელშეწყობა	 კლიმატის	 ცვლილების	 პოლიტიკის
შემუშავებასა	და	განხორციელებაში“	ფარგლებში.

„მწვანე	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტი“-ს	 სტრატეგიისა	 და	 სამოქმედო	 გეგმის
შემუშავების	 მიზნით	 შექმნილი	 სამუშაო	 ჯგუფის	 წევრმა	 ,	 ადგილობრივი
განვითარების	ექსპერტმა,	ამირან	გიგინეიშვილმა	აღნიშნა,	რომ	საქართველოს
სამოცდაოთხი	 მუნიციპალიტეტიდან	 მხოლოდ	 თბილისს	 აქვს	 მწვანე
მუნიციპალიტეტის	 სტატუსი	 და	 ახლა	 მიენიჭება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს.
აღნიშნულ	პროექტს	აქვს	ხუთი	ძირითადი	მიმართულება:

1.	სუფთა	წყარო;

2.	გარემოს	ზემოქმედების	შემცირება;

3.	ტრანსპორტი;

4.	სოფლის	მეურნეობა;

5.	მყარი	ნარჩენების	მართვა.

თითოეულ	 ამ	 მიმართულებაზე	 გაწერილია	 პროგრამული	 მიმართულებები	 და
თითოეულს	აქვს	თავისი	საპროექტო	იდეა,	რომლებსაც	სათითაოდ	უნდა	შეესვას
ფასი,	რომელიც	გამზადებულია	და	მოწოდებული	იქნება	უახლოეს	მომავალში.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:



1.	 „2023-2028	 წლების	 „მწვანე	 მუნიციპალიტეტის	 სტრატეგია	 -	 ლანჩხუთის“
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისთვის	 ძირითად	 კომისიად	 განისაზღვროს
საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
კომისია.

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

3.	 პროექტი	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 გამოთქმულ	 შენიშვნებთან	 ერთად
განხილვისთვის	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2022	წლის	25	ნოემბრის	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.

დღის	 წესრიგის	 მეთერთმეტე	 საკითხი:	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022
წლის	 ბიუჯეტის	 დეკემბრის	 თვის	 შესრულების	 ანგარიში	 სხდომას	 გააცნო
სხდომას	გააცნო	მერიის	საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსმა	როლანდ
ლაშხიამ.	მან	აღნიშნა,	რომ	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტში	2022	წლის	დეკემბრის
თვეში	სახელმწიფო	ბიუჯეტიდან	გრანტების	სახით	მიღებულია	4729887,48	ლარი;
სახელმწიფო	 ბიუჯეტიდან	 გამოყოფილმა	 ტრანსფერმა	 შეადგინა	 4729887,48
ლარი;	 საანალიზო	 პერიოდში	 შემოსავლებმა	 (კაპიტალურის	 ჩათვლით)
1382595,648	 ლარი	 შეადგინა,	 რაც	 წლიურ	 გეგმასთან	 მიმართებაში	 შეადგენს
102,3	 %-ს;	 დღგ-მ	 შეადგინა	 1001863,87	 ლარი,	 რაც	 წლიურ	 გეგმასთან
მიმართებაში	 შეადგენს	 101,1	 %-ს;	 სასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწაზე
გადასახადი	 -	 24658,75	 ლარი,	 მათ	 შორის	 ფიზიკური	 პირებიდან	 -	 22528,75
ლარი;	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწაზე	 გადასახადი	 -	 81899,99
ლარი;	სხვა	 შემოსავლების	 სახით	 ბიუჯეტში	 შემოსულია	 216709,87	 ლარი,	 მათ
შორის:	 მოსაკრებელი	 ბუნებრივი	 რესურსების	 სარგებლობისთვის	 შემოსულია
71740,45	 ლარი;	 საქონლისა	 და	 მომსახურების	 რეალიზაცია-13790,95	 ლარი;
ადმინისტრაციული	მოსაკრებლები	და	გადასახდელები	-6385.36	ლარი;	ჯარიმები,
სანქციები	 და	 საურავებით	 მიღებულია	 127156,70	 ლარი.	 მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში	 2022	 წლის	 სექტემბრის	 თვეში	 შემოსულობებმა	 6112483,128	 ლარი
შეადგინა.	განვლილ	საფინანსო	პერიოდში	შრომის	ანაზღაურება	დროულად	იქნა
გაცემული	 და	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 მიერ	 აღებული	 ვალდებულებების
შეუსრულებლობა	არ	დაფიქსირებულა.

განვლილ	საფინანსო	პერიოდში	ხარჯის	სახით	გაწეული	იქნა	 19102501.2	ლარი.
სექტემბრის	 თვეში	 შრომით	 ანაზღაურებაზე	 გაიცა	 3653230	 ლარი,	 შტატგარეშე
მომუშავეთა	 ანაზღაურება	 გაიცა	 1756910	 ლარი,	 საქონელი	 და	 მომსახურების
ხარჯზე	 მიიმართა	 3667514	 ლარი;	 სხვა	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 ხარჯზე
მიიმართა	 4652238	 ლარი;	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდაზე	 მიმართული	 იქნა



7695667ლარი.	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 აღნიშნა,
რომ	 საერთო	 ჯამში,	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
დინამიკა	მიმდინარეობს	ნორმალურად	და	ყველა	ვალდებულება	შესრულებულია.

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

ცნობად	 იქნას	 მიღებული	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტის	დეკემბრის	თვის	შესრულების	ანგარიში.

დღის	წესრიგის	მეთორმეტე	საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და
სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის	უფროსმა	ირაკლი	ხუხუნაიშვილმა.	მან	აღნიშნა,	რომ
„სახელმწიფო	და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო–სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნორმატიული	ფასის	განსაზღვრის	წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 საქართველოს	 პრეზიდენტის	 2013	 წლის	 10	 ოქტომბრის	 N784
ბრძანებულების	პირველი	მუხლის	მე–	2	პუნქტის	შესაბამისად,	მიწის	ნორმატიულ	ფასს
საბაზრო	ღირებულების	გათვალისწინებით	წელიწადში	ერთხელ,	არა	უგვიანეს	ყოველი
წლის	 თებერვლისა,	 ადგენენ	 შესაბამისი	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის
წარმომადგენლობითი	 ორგანოები	 –	 საკრებულოები.	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 24–ე	 ნაწილის	 „ე“	 პუნქტის	 „ე.გ“
ქვეპუნქტის	 შესაბამისად	 კი	 საკრებულოს	 უფლებამოსილებას	 მიეკუთვნება
საქართველოს	 მთავრობის	 მიერ	 დადგენილი	 წესით	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენა.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 მერიის
ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 მოხსენებითი	 ბარათის
საფუძველზე,	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის
სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 ზემოთაღნიშნული	 სამართლებრივი	 აქტების	 პროექტები.
ამასთანავე,	ამავე	დადგენილებითვე	ძალადაკარგულად	უნდა	გამოცხადდეს	„ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო–სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2022	წლის	25	იანვრის	N2	დადგენილება.	ყოველივე	ზემოთაღნიშნულიდან
გამომდინარე,	 ვინაიდან	 ნორმატიული	 აქტის	 მისაღებად	 საკრებულომ	 უნდა	 დაიწყოს
ადმინისტრაციული	 წარმოება,	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 როგორც
დასახელებული	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
თაობაზე	განკარგულების	პროექტი,	ისე	შესაბამისი	დადგენილების	პროექტი.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	ნორმატიული	ფასი.

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	მუხლის	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.

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

ბიურომ	მიიღო	გადაწყვეტილება:

1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის
შესახებ“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	თაობაზე“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 შეტანილ	 იქნას	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2023	 წლის	 25	 იანვრის	 მორიგი	 სხდომის	 დღის
წესრიგის	პროექტში.

2.	 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	10	წევრი.



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მომხრე	ბიუროს	10	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.

სხვადასხვა	საკითხები:

მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველმა	 მოადგილემ	 ემზარ
თევდორაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 კარგი	 იქნება,	 თუ	 აცანის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	მდებარე	ანგარის	ამორტიზებულ	შენობას	აუქციონზე	გაიტანენ	მისაღებ
ფასად.

მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსმა
ირაკლი	 ხუხუნაიშვილმა	 განმარტა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	ობიექტების	აუქციონზე	გატანის	შემთხვევაში,	მუნიციპალიტეტის	მერს
აქვს	უფლება	ამ	ობიექტის	ფასი	შეამციროს	50	%-ით.

ამით	ბიუროს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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