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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომის
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ქ.	ლანჩხუთი
22.	02.	2023	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილე	 გიორგი	 ჩახვაძე,
საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე,
საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,
საკრებულოს	 ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა
კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,
კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი,
საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის
თავმჯდომარე	 გიორგი	 იმნაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 საკრებულოს	 წევრები
(სარეგისტრაციო	 ფურცელი	 თან	 ერთვის),	 საკრებულოს	 აპარატის	 პირველი	 რანგის
პირველადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელი	 (აპარატის	 უფროსი)	 ნინო
ძიძიგური,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეორე	 რანგის	 მეორადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის
ხელმძღვანელი	 ნანა	 ბზეკალავა,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი	ნუნუ	სულაკაძე,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე	რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 რუსუდან
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი
ცირა	ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 ალექსანდრე	 სარიშვილი,
მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ეკა	 გუჯაბიძე,	 მერიის	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის
მეურნეობის	 სამსახურის	 უფროსი	 ირაკლი	 ხუხუნაიშვილი,	 მერის	 მოადგილე	 თორნიკე
ტიკაძე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:

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

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების
შესახებ“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2018	 წლის	 30	 მარტის	 N15
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ხელაძე/



3.	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	 ხელშეწყობის,	 კულტურის
ხელშეწყობის,	 სპორტის	 ხელშეწყობისა	 და	 ახალგაზრდობის	 მხარდაჭერის
პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით	გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის	დამტკიცების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 N1
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ეკა	გუჯაბიძე/

4.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 „ნარჩენების	 მართვის	 2023	 –	 2028	 წლების
მუნიციპალური	 სამოქმედო	 გეგმის“	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	თორნიკე	ტიკაძე/

5.	 „ადგილობრივი	 (ქონების)	 გადასახადის	 შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

6.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების,
სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით,	 განკარგვაზე	 მერისათვის	 თანხმობის
მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების
დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	ირაკლი	ხუხუნაიშვილი/

7.სხვადასხვა	საკითხები

დღის	წესრიგის	პროექტთან	დაკავშირებით	საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნორმატიული	 ფასის	 დადგენის	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	სხდომას	 გააცნო
მერიის	 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.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N7	(22.02.2023).

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2018
წლის	 30	 მარტის	 N15	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე”	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გიორგი	 ხელაძემ.	 მან
აღნიშნა,	რომ	„ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რეგლამენტის	დამტკიცების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2018	 წლის	 30	 მარტის	 N15
დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებულ	 დანართში	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რეგლამენტში“	შეტანილ	იქნა	შემდეგი	სახის	ცვლილება:

1.	მე-13	მუხლის	მე-5	პუნქტი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„5.	საკრებულოს	წევრის	მიერ	ამ	 მუხლის	 პირველ	 პუნქტში	 აღნიშნული	 მოვალეობების
შესრულებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯები	 შესაბამისი	 თვითმმართველი	 ერთეულის
ბიუჯეტიდან	 საკრებულოს	 წევრებს	 აუნაზღაურდებათ,	 რომლის	 ზღვრული	 ოდენობაა
თვეში	750,0	ლარი.

საკრებულოს	 წევრმა	 ელისო	 ჭიჭინაძემ	 წარმოდგენილ	 საკითხთან	 დაკავშირებით
გამოთქვა	უკმაყოფილება.	მან	პირველ	რიგში	მადლობა	გადაუხადა	რამდენიმე	ადამიანს,
რომლებიც	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ხელმძღვანელობით	 ძალიან	 აქტიურობდნენ,	 რომ
საკრებულოს	წევრის	უფლებამოსილების	განხორციელებასთან	დაკავშირებული	ხარჯები
ყოფილიყო	 შესაბამისი	 და	 მორგებული,	 რათა	 საკრებულოს	 წევრებს	 შეეძლოთ
ღირსეულად	 შეასრულონ	 ამომრჩევლების	 მიერ	 დაკისრებული	 უფლება-მოვალეობები,
მით	 უმეტეს,	 რომ	 წარმოადგენენ	 რამდენიმე	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 დეპუტატს.
ამის	 შემდეგ	 აღნიშნა,	 რომ	 მაშინ,	 როცა	 სახელმწიფოს	 მიერ	 მოხდა	 საჯარო
მოხელეებისთვის	შრომის	ანაზღაურების	10	%-ანი	მატება,	რიგითი	საკრებულოს	წევრები
მიესალმნენ	 და	 საკრებულოს	 რიგგარეშე	 სხდომაზე	 აქტიურად	 დაუჭირეს	 მხარი	 ამ
საკითხს,	მაგრამ	კოლეგიალობიდან	გამომდინარე,	შეიძლებოდა	თუ	არა	იმავე	რიგგარეშე
სხდომაზე	განეხილათ	შესაბამისი	პროექტი	ან	მანამდე	მოეწვიათ	საკრებულოს	რიგგარეშე
სხდომა,	 რათა	 რიგით	 საკრებულოს	 წევრებს	 მისცემოდათ	 საშუალება	 ესარგებლათ
თებერვლის	თვის	დანამატით.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ამ	 ეტაპისთვის	 საკრებულოს	 წევრის
უფლებამოსილების	 განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯები	 განისაზღვრა
წარმოდგენილი	 ოდენობით.	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში	 რესურსის	 გათვალისწინებით
გარკვეული	 თანხა	 დევს.	 აქედან	 გამომდინარე,	 არ	 არის	 გამორიცხული,	 რომ	 მიმდინარე
წლის	 აპრილის	 თვიდან	 კვლავ	 დაუბრუნდნენ	 მსჯელობას	 აღნიშნულ	 საკითხთან
დაკავშირებით.	იმის	გამო	მოხდა	ასე	განსაზღვრა,	რომ	ვერ	ხერხდება	დეპუტატების	მიერ,
მაჟორიტარი	 იქნება	 ის,	 თუ	 პროპორციული	 სიით,	 ყოველთვიურად	 გახარჯული	 თანხის
ოდენობის	 ოფიციალურად	 წარდგენა.	 სამომავლოდ	 ამ	 მიმართულებით,	 სახელმწიფო
დონეზეა	 მისაღები	 სათანადო	 გადაწყვეტილება,	 რათა	 აღნიშნული	 საკითხი	 გარკვეულ
ჩარჩოებში	მოექცეს.



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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	 საკრებულოს	 13	 წევრი,	 წინააღმდეგი	 საკრებულოს	 1	 წევრი	 (ელისო
ჭიჭინაძე).
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N8	(22.02.2023).

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების
ხელშეწყობის,	 კულტურის	 ხელშეწყობის,	 სპორტის	 ხელშეწყობისა	 და	 ახალგაზრდობის
მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით	გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29
იანვრის	 N1	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერის
პირველი	 მოადგილემ	 ეკა	 გუჯაბიძემ.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 აღნიშნული	 ცვლილება
მომზადებულია	 კულტურის,	 ძეგლთა	 დაცვის,	 ტურიზმის,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 სამსახურის	 მოხსენებითი	 ბარათის	 საფუძველზე	 და	 იგი	 შეეხება	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 შესაბამისი	 სამსახურის	 მიერ	 საქართველოს,	 რეგიონის	 და
საერთაშორისო	მასშტაბით	ორგანიზებული	საგანმანათლებლო,	კულტურული,	სპორტული
და	 ახალგაზრდული	 ღონისძიებების	 მონაწილე	 გამარჯვებული	 გუნდისა	 და
ინდივიდუალური	 მონაწილის	 ფულადი	 ჯილდოს	 ოდენობის	 განსაზღვრას.	 კერძოდ:
დადგენილების	 პირველი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართის	 ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 –	 განათლების	 ხელშეწყობის,	 კულტურის	 ხელშეწყობის,	 სპორტის
ხელშეწყობისა	და	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამებიდან	დაფინანსების	მიზნით
გამოყოფილი	თანხის	გაცემის	წესის“	მე-6	მუხლი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

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

1.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	შესაბამისი	სამსახურის	მიერ	საქართველოს	ან/
და	რეგიონის	მასშტაბით	ორგანიზებული	-	საგანმანათლებლო,	კულტურული,	სპორტული
და	 ახალგაზრდული	 ღონისძიებების	 მონაწილე	 გამარჯვებული	 გუნდისა	 და
ინდივიდუალური	მონაწილის	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	გუნდი:	I	ადგილი	-	500	ლარი;	II	ადგილი	-	300	ლარი;	III	ადგილი	-	200	ლარი;

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

2.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურის	 მიერ	 საერთაშორისო
მასშტაბით	 ორგანიზებული	 -	 საგანმანათლებლო,	 კულტურული,	 სპორტული	 და
ახალგაზრდული	ღონისძიებების	მონაწილე	გამარჯვებული	გუნდისა	და	ინდივიდუალური
მონაწილის	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა	განისაზღვროს	შემდეგი	სახით:

ა)	გუნდი:	I	ადგილი	-	1500ლარი;	II	ადგილი	-	1000	ლარი;	III	ადგილი	-	800	ლარი;

ბ)	ინდივიდუალური	მონაწილე:	I	ადგილი	-	900	ლარი;	II	ადგილი	-	800	ლარი;	III	ადგილი	-
700	ლარი.

ასევე,	 წარმოდგენილი	 ცვლილების	 საფუძველზე,	 განისაზღვრა	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურის	 მიერ	 საერთაშორისო	 მასშტაბით
ორგანიზებული,	 ჭადრაკის,	 ჭიდაობისა	 და	 ფეხბურთის	 სპორტულ	 ღონისძიებებში
გამარჯვებული	გუნდისა	და	ინდივიდუალური	მონაწილის	ფულადი	ჯილდოს	ოდენობა.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.



მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N9	(22.02.2023).

დღის	 წესრიგის	 მეოთხე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 „ნარჩენების
მართვის	2023	–	2028	წლების	მუნიციპალური	სამოქმედო	გეგმის“	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მერის	მოადგილემ,	თორნიკე	ტიკაძემ.	მან	აღნიშნა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
მუნიციპალური	 ნარჩენების	 მართვის	 ხუთწლიანი	 გეგმა	 მომზადდა	 „საქართველოს
ნარჩენების	 მართვის	 2016	 –	 2030	 წლების	 ეროვნული	 სტრატეგიისა	 და	 ნარჩენების
მართვის	ეროვნული	სამოქმედო	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	საქართველოს	მთავრობის
2016	წლის	1	აპრილის	N160	დადგენილების	საფუძველზე.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
ნარჩენების	 მართვის	 გეგმის	 მიზანია	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ნარჩენების
მართვის	 პროცესის,	 ასევე,	 ნარჩენების	 მართვის	 სისტემის	 შემუშავება	 და
განხორციელება,	 რომელიც	 უზრუნველყოფს	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
მცხოვრები	 მოსახლეობის,	 კომერციული	 ობიექტების	 და	 ადგილობრივი
საწარმოებისათვის	 ნარჩენების	 შეგროვებისა	 და	 გატანის	 ეფექტიანი	 სერვისის
მიწოდებას.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ნარჩენების	 მართვის	 გეგმა	 ასევე	 მიზნად	 ისახავს,
მუნიციპალიტეტში	 ნარჩენების	 სეპარირებულად	 შეგროვების	 სისტემების	 ეტაპობრივ
დანერგვას	 და	 გამართულ	 ფუნქციონირებას	 აღდგენის	 პროცესების	 ხელშეწყობის
მიზნით,	 რაც	 თავის	 მხრივ,	 ხელს	 შეუწყობს	 მუნიციპალიტეტის	 დონეზე	 ნარჩენების
მართვის	 „ეროვნული	 სტრატეგიის“	 და	 „ნარჩენების	 მართვის	 მოქმედებათა	 გეგმის
„მიზნებისა	და	ამოცანების	მიღწევას	2023-2028	წლებში.

„სამოქმედო	 გეგმის“	 შესრულებაზე	 ანგარიშვალდებულ	 ორგანიზაციას	 წარმოადგენს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერია	 და	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 კეთილმოწყობისა	 და
მომსახურების	ცენტრი.	ნარჩენების	 მართვის	 სისტემის	 განვითარების	 პროცესში	 ასევე,
მნიშვნელოვანია	 მთავარი	 დაინტერესებული	 მხარის	 -საზოგადოების	 ჩართულობისა	 და
მონაწილეობის	პროცესი.

გეგმის	 შემუშავების	 პროცესში	 განხორციელდა	 რიგი	 საკონსულტაციო	 შეხვედრები
დაინტერესებულ	 მხარეებთან.	 ასევე,	 მუნიციპალური	 ნარჩენების	 მართვის	 გეგმის
შემუშავების	მიზნით	შეიქმნა	სამუშაო	ჯგუფი.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N13	(22.02.2023).

დღის	წესრიგის	მეხუთე	საკითხი:	„ადგილობრივი	(ქონების)	გადასახადის	შემოღებისა
და	 მისი	 განაკვეთების	 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	საქართველოს	საგადასახადო	კოდექსის	მე-7	მუხლის
პირველი	 ნაწილის	 შესაბამისად,	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი	 ორგანო	 უფლებამოსილია	 შემოიღოს	 ამ	 კოდექსით	 დაწესებული
ადგილობრივი	 გადასახადი	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი	 ერთეულის	 მთელ
ტერიტორიაზე	ერთიანი	განაკვეთის	სახით	ან/და	ამ	ერთეულის	ტერიტორიაზე	ცალკეული
დარგების	ან/და	საქმიანობის	სახეების	მიხედვით,	ამავე	კოდექსით	დადგენილი	ზღვრული



განაკვეთის	ფარგლებში.	ამავე	კოდექსის	204-ე	მუხლის	მე-4	ნაწილის	შესაბამისად	მიწაზე
საგადასახადო	 ვალდებულება	 განისაზღვრება	 საგადასახადო	 წლის	 1	 აპრილისათვის
მოქმედი	განაკვეთებით.	კერძოდ:

მუხლი	1

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

ა)	2000	წლამდე	მიღებულ	აქტივებზე	-	3-ჯერ;

ბ)	2000	წლიდან	2004	წლამდე	მიღებულ	აქტივებზე	-	2	-	ჯერ;

გ)	2004	წელს	მიღებულ	აქტივებზე	-	1,5	-	ჯერ;

დ)	იმ	აქტივებზე,	რომელთა	მიღების	შესახებ	ინფორმაცია	არ	არსებობს	-	3	-ჯერ.

მუხლი	2

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

მუხლი	3

ფიზიკური	პირის	დასაბეგრ	ქონებაზე	გადასახადის	წლიური	განაკვეთებია:

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

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

მუხლი	4.

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

სათიბი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	–	20	ლარი/ჰა;

საძოვარი	(ბუნებრივი	და	გაკულტურებული)	–	16	ლარი/ჰა;

სახნავი	(მათ	შორის,	მრავალწლიანი	ნარგავებით	დაკავებული	მიწა,	საბაღე,	საბოსტნე)	–
73	ლარი/ჰა;

საკარმიდამო	-	73	ლარი/ჰა;

სასოფლო	-	სამეურნეო	საქმიანობაში	გამოყენებული	ტყის	მიწებისთვის:

ა)სათიბი	-	20	ლარი/ჰა;



ბ)საძოვარი	-	16	ლარი/ჰა;

გ)	სახნავი	-	73	ლარი/ჰა;

მუხლი	5

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

მუხლი	6

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

ქ.	ლანჩხუთი	-	ტერიტორიული	კოეფიციენტი-1,0;	საბაზისო	განაკვეთი	1მ2	 -	ზე	(ლარებში)
-0,24;	წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	1მ2	-	ზე	(3x4)	–	0,24;

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	სოფლებში	-	-	ტერიტორიული	კოეფიციენტი-0,9;	საბაზისო
განაკვეთი	1მ2	-	ზე	(ლარებში)	-0,24;	წლიური	გადასახადის	განაკვეთი	1მ2	-	ზე	(3x4)	–	0,216;

მუხლი	7

1.	ქონების	გადასახადისაგან	განთავისუფლდეს:

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

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

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

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

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N14	(22.02.2023).

დღის	 წესრიგის	 მეექვსე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	უძრავი	ქონების,	 სახელმწიფო	 საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით,	 განკარგვაზე
მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	განკარგულების	პროექტი	სხდომას	გააცნო	მერიის	ქონების	მართვისა	და
სოფლის	მეურნეობის	სამსახურის	უფროსმა	ირაკლი	ხუხუნაიშვილმა.	მან	აღნიშნა,	რომ
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სოფელ	 ქვიანში	 ფუნქციონირებდა	 აზერბაიჯანის
რესპუბლიკიდან	 მომავალი	 ნავთობსადენის	 წნევის	 სადგური.	 დაახლოებით,	 1930-იან
წლებში	 სადგურთან	 აშენდა	 ორი	 საცხოვრებელი	 კორპუსი	 და	 საცხოვრებელი	 ბინები
სარგებლობაში	 გადაეცათ	 სადგურის	 თანამშრომლებს.	 თაობათა	 ცვლასთან	 ერთად
იცვლებოდა	მოსარგებლეებიც.	ამ	დროისთვის	პირველ	კორპუსში	ცხოვრობს	8	ოჯახი	(23
ადამიანი),	 მეორე	 კორპუსში	 კი	 6	 ოჯახი	 (26	 ადამიანი).	 ბინებით	 მოსარგებლეებს	 არ
გააჩნიათ	 საკუთრების	 დამდგენი	 დოკუმენტები.	 მოსარგებლეების	 ნაწილი	 ირიცხება
სოციალურად	დაუცველთა	ბაზაში.	 აღნიშნულ	პირებს	სხვა	 საცხოვრებელი	 არ	გააჩნიათ.



ორივე	 საცხოვრებელი	 კორპუსი	 სახელმწიფოს	 მიერ	 გადმოეცა	 მუნიციპალიტეტს	 და
წარმოადგენს	 მუნიციპალურ	 საკუთრებას.	 (თითოეული	 ბინა	 რეგისტრირებულია	 ცალკე
უფლების	 ობიექტად)	 მაცხოვრებლები	 წლებია	 მუნიციპალიტეტისგან	 ითხოვენ	 ბინების
რეგისტრაციაში	 დახმარებას.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ
საზღვრებში	 მდებარე	 საცხოვრებელი	 და	 არასაცხოვრებელი	 ფართების
მოსარგებლეებისათვის	საკუთრებაში	გადაცემის	ხელშეწყობის	მიზნით	 მერიაში	 შეიქმნა
სამუშაო	ჯგუფი.	კორპუსის	მაცხოვრებლებმა	მათ	ფაქტობრივ	მფლობელობაში	არსებულ
საცხოვრებელ	 ფართებთან	 დაკავშირებით	 სამუშაო	 ჯგუფის	 თავმჯდომარეს	 მომართეს
განცხადებით,	რომელშიც	გამოთქვეს	მზადყოფნა	სიმბოლურ	ფასად	(1	ლარად)	შეისყიდონ
ფართი.	 განცხადებას	 თან	 ერთვის	 ოჯახის	 სრულწლოვანი	 წევრების	 თანხმობა	 ფართის
განმცხადებლის	 სახელზე	 რეგისტრაციასთან	 დაკავშირებით.	 ასევე,	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენელი	 და	 ოლქის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 (საკრებულოს
წევრი)	 სამ	 მეზობელთან	 ერთად	 შედგენილი	 აქტით	 ადასტურებენ	 კონკრეტული	 ფართის
განმცხადებლის	 ოჯახის	 მიერ	 ფლობის	 ფაქტს.	 პირველი	 კორპუსიდან	 განცხადება
წარმოადგინეს:	 გიორგი	 გიორგაძემ,	 გოგოლა	 ბჟინავამ,	 თეიმურაზ	 გეგუჩაძემ
(წარმომადგენელი	 ქეთევან	 გეგუჩაძე),	 ილია	 ლანჩავამ,	 ლევან	 ჯინჭარაძემ,	 ნატალია
ლანჩავამ,	 ოთარ	 ლანჩავამ	 და	 ტარიელ	 ქამადაძემ.	 მეორე	 კორპუსიდან	 განცხადება
წარმოადგინეს:	 ალექსი	 თევზაძემ,	 გურამ	 დოლიძემ,	 დარეჯან	 ჯინჭარაძემ,	 ნინო
ჯიბლაძემ,	 სილიბისტრო	 და	 ჯემალ	 ბერიძეებმა.	 იმის	 გათვალისწინებით,	 რომ
მუნიციპალიტეტს	 არ	 გააჩნია	 ზემოთ	 აღნიშნული	 მოქალაქეების	 მოთხოვნის
დაკმაყოფილების	 უფლებამოსილება,	 შუამდგომლობით	 მიმართეს	 სსიპ	 სახელმწიფო
ქონების	 ეროვნულ	 სააგენტოს,	 რათა	 განეხილა	 დაინტერესებული	 პირებისათვის	 ამ
ქონების	 გადაცემის	 საკითხი.	 სსიპ	 სახელმწიფო	 ქონების	 ეროვნული	 სააგენტოს
თავმჯდომარის	 მ/წლის	 14	 თებერვლის	 N5/8392	 წერილით	 გამოთქმულია	 თანხმობა,
ქონების	სახელმწიფოსათვის	გადაცემის	შემთხვევაში,	სააგენტომ	განიხილოს	ხსენებული
საკითხი.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	14	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	14	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N15	(22.02.2023).

სხვადასხვა	საკითხები:

საკრებულოს	წევრმა	ელისო	ჭიჭინაძემ	 ყურადღება	გაამახვილა	რამდენიმე	საკითხთან
დაკავშირებით.	 პირველ	 რიგში	 აღნიშნა,	 რომ	 თავის	 დროზე	 ლესის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 გაიყიდა	 ჩაის	 ფაბრიკა	 ადმინისტრაციულ	 შენობასთან	 ერთად,	 რომელიც
არის	ძალიან	ცუდ	მდგომარეობაში.	იგი	დღითიდღე	ინგრევა	და	ნადგურდება,	რაც	თავის
მხრივ	 გარკვეულად	 საფრთხის	 შემცველია.	 საკრებულოს	 წევრი	 დაინტერესდა,	 თუ
გააჩნია	 მუნიციპალიტეტს	 რაიმე	 ბერკეტი,	 რათა	 ამ	 საკითხს	 მიექცეს	 სათანადო
ყურადღება	 და	 ასევე,	 რა	 ეტაპზეა	 ჭინათის	 დაწყებითი	 სკოლის	 შენობის	 გადმოცემის
საკითხი.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 ლესაში,	 ბათუმის	 მიმართულებით	 გასაკეთებელია
მოსაცდელი,	 რასთან	 დაკავშირებით	 დაახლოებით	 ათი	 თვეა,	 რაც	 სოფლის	 სახელით
შემოტანილია	 განცხადება	 500	 პირის	 ხელმოწერით.	 ინფორმაცია	 ასევე,	 მიწოდებულია
საგზაო	 დეპარტამენტისთვისაც	 და	 საჭიროა	 მუნიციპალიტეტის	 ჩართულობა,	 რათა
მოგვარდეს	 აღნიშნული	 საკითხი.	 გარდა	 ამისა,	 საკრებულოს	 წევრი	 დაინტერესდა,	 ხომ
არ	 იგეგმება	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 ბიბლიოთეკების	 რეაბილიტაცია.	 ამის
შემდეგ,	 აღნიშნა,	 რომ	 ჯურუყვეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 ადმინისტრაციული
შენობის	 მეორე	 სართულზე,	 სადაც	 ფუნქციონირებს	 ცეკვის	 წრე,	 ფანჯრები	 არის
ავარიულ	 მდგომარეობაში.	 ასევე,	 კარგი	 იქნება,	 თუ	 მუნიციპალიტეტი	 გამონახავს
საშუალებას	 და	 დაეხმარებათ	 სოფლის	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 გვერდით	 მდებარე
სტადიონის	შემოღობვაში.	გარდა	ამისა,	საკრებულოს	წევრმა	აღნიშნა,	რომ	ნაცარას	და
ფუტკარაძეების	 უბნებში	 ხიდებს	 არ	 გააჩნიათ	 მოაჯირები,	 რაც	 გარკვეულწილად
საფრთხის	 შემცველია.	 მისი	 განცხადებით,	 ჯურუყვეთში	 როცა	 გაკეთდა	 დიდი	 ხიდი,
კომპანიამ,	 რომელმაც	 მოიგო	 ტენდერი,	 წაიღო	 რკინის	 მასალა.	 საკრებულოს	 წევრი
დაინტერესდა,	რომ	ამის	შესახებ	რაიმე	პირობა	ჩადებულია	 თუ	 არა	 ხელშეკრულებაში,



რადგან	 სოფელს	 უნდა	 შეეძლოს	 ასეთ	 კონკრეტულ	 შემთხვევებში	 თავისი	 ქონება
მოიხმაროს	 საჭიროებისამებრ.	 თავისი	 გამოსვლის	 ბოლოს	 კი,	 საკრებულოს	 წევრმა
აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტში	 ბევრი	 სამსახური	 და	 ა(ა)იპ	 ძალიან	 კარგად	 მუშაობს,
მაგრამ	 განსაკუთრებული	 მადლობა	 გადაუხადა	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობისა	 და	 მომსახურების	 ცენტრის	 ხელმძღვანელს	 და	 თანამშრომლებს,
რომლებიც	 მთელი	 წლის	 მანძილზე	 ნებისმიერ	 სიტუაციაში	 დგანან	 მოსახლეობის
გვერდით	და	თავდაუზოგავად	ასრულებენ	დაკისრებულ	უფლება-მოვალეობას	არა	მარტო
ქალაქის	მასშტაბით,	არამედ	ადმინისტრაციული	ერთეულებშიც.	მან	თხოვნით	მიმართა
მუნიციპალიტეტის	 მერს	 და	 საკრებულოს	 წევრებს,	 რომ	 თუ	 შესაძლებელია,	 მოხდეს
მათი	წახალისება,	რაც	ასევე,	სტიმული	იქნება	სხვებისთვისაც.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 მადლობა	 გადაუხადა	 საკრებულოს	 წევრს	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომსახურების	 ცენტრის	 საქმიანობის	 ასეთი
შეფასებისთვის	და	აღნიშნა,	რომ	ყველა	სამსახური	ჯეროვნად	ასრულებს	დაკისრებულ
უფლება-მოვალეობებს,	 მაგრამ	 კონკრეტული	 ა(ა)იპ-ს	 ხელმძღვანელობა
თანამშრომლებთან	ერთად	აქტიურად	არის	ჩართული	და	თავდაუზოგავად	მუშაობენ.	ამის
შემდეგ	 შეეხო	 ხიდების	 მოაჯირების	 მოწესრიგების	 საკითხს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ასეთი
მცირე	 მოცულობის	 სამუშაოების	 შესრულება	 მუნიციპალიტეტს	 შეუძლია.	 რაც	 შეეხება
ჯურუყვეთის	 ხიდს,	 აღნიშნულმა	 კომპანიამ,	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 ამის	 შესახებ	 არ
ეწერა	 ხელშეკრულებაში,	 მოახდინა	 ხიდის	 მასალის	 წაღება,	 რაზეც	 რამდენიმეჯერ
მიეცათ	სიტყვიერი	გაფრთხილება,	რის	შედეგადაც	მოიტანეს	წაღებული	მასალის	მცირე
ნაწილი.	 ამის	 შემდეგ	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 მომზადდა	 სარჩელი	 და	 შეტანილი	 იქნა
პროკურატურაში,	 მაგრამ	 პროცესი	 გაიწელა	 დროში,	 რომელიც	 ამ	 ეტაპისთვის	 არ	 არის
დასრულებული.	 რაც	 შეეხება	 სტადიონის	 შემოღობვის	 საკითხს,	 ჯერ-ჯერობით	 ეს	 ვერ
მოხერხდება,	 რადგან	 საკმაოდ	 დიდი	 სტადიონია	 და	 მუნიციპალიტეტს	 ამის	 რესურსი	 ამ
ეტაპისთვის	 არ	 გააჩნია.	 ჯურუყვეთში	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 მეორე	 სართულის
მდგომარეობის	 შესახებ	 მისთვის	 ცნობილია	 და	 ამ	 პრობლემის	 მოგვარება
შესაძლებელია.	 რაც	 შეეხება	 ბიბლიოთეკების	 რეაბილიტაციას,	 იგეგმება	 მხოლოდ
ნიგოითის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	 ძველი	ბიბლიოთეკის	რეაბილიტაცია	თავისი
ავთენტურობის	 შენარჩუნებით.	 გარდა	 ამისა,	 შესაბამის	 სამსახურებთან	 ერთად
ჩამოყალიბდებიან,	 თუ	 რა	 მიდგომა	 შეიმუშაონ	 ბიბლიოთეკების	 საკითხთან
მიმართებაში,	რადგან	მუნიციპალიტეტის	ზოგიერთ	სოფელში	ბიბლიოთეკა	თითქმის	არ
ფუნქციონირებს	 და	 არც	 შესაბამისი	 ინფრასტრუქტურა	 არ	 გააჩნიათ.	 ამასთან,
თანამშრომლები	მუშაობენ	მიზერულ	შრომით	ანაზღაურებაზე.	მუნიციპალიტეტის	მერის
განცხადებით,	 მისაღებია	 გადაწყვეტილება	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 სადაც	 იქნება
ბიბლიოთეკა,	შესაბამისად,	რეალურად	შეძლოს	ფუნქციონირება	და	 თანამშრომლებსაც
გაუუმჯობესდეს	 პირობები.	 ძალიან	 კარგი	 იქნება,	 პროცესში	 ჩაერთოს	 შესაბამისი
კომისია,	 რათა	 საბოლოოდ	 მიღებული	 იქნას	 სწორი	 გადაწყვეტილება.	 ამის	 შემდეგ,
მუნიციპალიტეტის	მერმა	აღნიშნა,	რომ	ასევე	საუბარი	იყო	ჩიბათის	ადმინისტრაციულ
ერთეულში	 მოსაცდელის	 გაკეთების	 შესახებ,	 რომლის	 კეთილმოწყობის	 სამუშაოები
დაიწყება	 მარტის	 თვიდან.	 რაც	 შეეხება	 ლესაში	 მოსაცდელის	 საკითხს,	 ამის	 შესახებ
ინფორმაციას	მოიკითხავს,	გათვალისწინებულია	თუ	არა	პროგრამაში.	ჭინათის	სკოლის
გადმოცემასთან	დაკავშირებით,	მუნიციპალიტეტის	მერმა	აღნიშნა,	რომ	განსაზღვრული
უნდა	 იყოს	 მიზნობრიობა.	 თუკი	 სოფლის	 სურვილია,	 რომ	 გაკეთდეს	 ტაძარი,	 ამ
შემთხვევაში	 შეიძლება	 პირდაპირ	 მიემართოს	 საპატრიარქოს,	 რის	 შემდეგაც	 თვითონ
საპატრიარქო	მიმართავს	შესაბამის	უწყებას	აღნიშნული	ქონების	გადმოცემის	შესახებ.
რაც	 შეეხება	 ლესის	 ჩაის	 ფაბრიკის	 შენობას,	 რამდენადაც	 ცნობილია,	 ეს	 იყო	 არა
მუნიციპალური,	არამედ	მეპაიეების	საკუთრება,	რომელთაც	დაშალეს	ფაბრიკის	შენობა,
მაგრამ	 თუკი	 ადმინისტრაციული	 შენობა	 არის	 საფრთხის	 შემცველი,	 მაშინ	 შეიძლება
სიტყვიერი	გაფრთხილება.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 გიორგი	 ჩახვაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 სოფელ
გვიმბალაურის	 ადმინისტრაციული	 შენობა	 წყალსაწრეტი	 მილების	 არ	 ქონის	 გამო
ძალიან	 ცუდ	 მდგომარეობაშია	 და	 ნადგურდება.	 ანალოგიური	 სიტუაციაა,	 ჩიბათის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 კლუბის	 შენობასთან	 დაკავშირებითაც,	 რომელიც	 არის
მუნიციპალური	 საკუთრება.	 გარდა	 ამისა,	 ეს	 უნიკალური	 შენობა	 დაახლოებით	 ასი
წლისაა	და	ღირსშესანიშნაობას	წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის	 მერის	 განმარტებით,	 სოფელ	 გვიმბალაურის	 ადმინისტრაციული
შენობის	 თაობაზე	 მისთვის	 ცნობილია	 და	 მარტის	 თვეში	 აუცილებლად	 მოგვარდება
პრობლემა.	 რაც	 შეეხება	 კლუბის	 შენობის	 რეაბილიტაციას,	 მხოლოდ	 გადახურვისთვის
100000	 ლარი	 არ	 იქნება	 საკმარისი.	 აქედან	 გამომდინარე,	 რადგან	 შენობა
ტერიტორიულად	 ძალიან	 კარგ	 და	 ხელსაყრელ	 ადგილზე	 მდებარეობს,	 უფრო	 უპრიანი
იქნება,	დაიწყონ	მუშაობა	გასხვისებასთან	დაკავშირებით.

საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარემ	კარლო	კვიტაიშვილმა	აღნიშნა,	რომ	გასული	წლის
შემოდგომაზე	 კუპრეიშვილის	 ქუჩაზე	 მრავალბინიანი	 კორპუსის	 მაცხოვრებლებმა
წერილით	მომართეს	მუნიციპალიტეტის	მერიას	იმის	თაობაზე,	რომ	შენობის	სარდაფში
წლებია,	 რაც	 დგას	 წყალი.	 ეს	 კი,	 თავის	 მხრივ,	 სერიოზულ	 საფრთხეს	 უქმნის
საძირკველს.	შექმნილი	სიტუაციის	გათვალისწინებით,	უნდა	მოეწვიათ	ექსპერტი,	რათა
გაირკვეს	რამდენად	მყარია	კორპუსის	საძირკველი.	საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,
განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 ასევე
აღნიშნა,	 რომ	 კუპრეიშვილის	 ქუჩის	 დასაწყისში	 მოეწყო	 სანიაღვრე	 არხი	 ცხაურით,
რისთვისაც	მადლობა	გადაუხადა	მუნიციპალიტეტის	ხელმძღვანელობას.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარის	 მოადგილემ	ლოლიტა	ურუშაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 თუკი	 შესაძლებელია,
შევიდეს	 ცვლილება	 რეგლამენტში,	 კერძოდ,	 დაემატოს	 მუხლი	 საკრებულოს	 წევრის
მიერ	 როგორც	 საკრებულოს	 სხდომების,	 ასევე,	 კომისიის	 და	 ფრაქციის	 სხდომების
არასაპატიო	 მიზეზით	 გაცდენის	 შემთხვევაში	 გარკვეული	 სანქციების	 დაწესების
შესახებ.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






