N 12
26/12/2016

12-07-4-201612261441

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ბიუროს სხდომის
ოქმი N 12
ქ. ლანჩხუთი
ბიუროს

16. 12. 2016 წელი

სხდომას

ესწრებოდნენ:

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე, საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე, საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა,

განათლების,

კულტურისა

და

ახალგაზრდულ

საქმეთა

კომისიის

თავმჯდომარე ია ჩხაიძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების

საკითხების

კომისიის

სივრცით-ტერიტორიული
თავმჯდომარე

ბესიკ

თავმჯდომარე

დაგეგმარებისა
ტაბიძე,

თავმჯდომარე

ალექსანდრე

თავმჯდომარე

ჯუმბერ

საკრებულოს

სარიშვილი,

ბლაგიძე,

და

გიორგი

საკრებულოს

ინფრასტრუქტურის
საფინანსო-საბიუჯეტო

საკრებულოს

საკრებულოს

ჩახვაძე,

ფრაქცია

ფრაქცია

კომისიის
კომისიის

,,მაჟორიტარების“

,,ქართული

ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, კახა ურუშაძე, საკრებულოს ფრაქცია
,,დამოუკიდებელის“ თავმჯდომარე, ემზარ თევდორაძე, საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე, ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს ფრაქცია
,,ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“ თავმჯდომარე, ელგუჯა ჩხაიძე,
საკრებულოს

ფრაქცია

„მეტი

ქალი

პოლიტიკაში“

თავმჯდომარე

ნონა

მურვანიძე,საკრებულოს აპარატის უფროსი ნინო ძიძიგური, საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ვალერი წულაძე.
სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
ზაზა ურუშაძე, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების
სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია, გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების,
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი თამარ
ფირცხალაიშვილი. გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სამსახურის უფროსი გიორგი ფაცურია. გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და
არქიტექტრურის სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე.

საკრებულოს

თავმჯდომარემ,

განსაზღვრის შემდეგ

გიორგი

ხელაძემ

აღნიშნა,

რომ

დღის

წესრიგის

მუნიციპალიტეტის გამგეოობიდან შემოვიდა ორის საკითხი,

რომელიც დამატებული აქვს დღის წესრიგის პროექტს.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ სხდომას გააცნო

დღის წესრიგის

პროექტი დამატებულ საკითხებთან ერთად:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების
გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის
დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამების 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 თ. ფირცხალაიშვილი/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ
ღონისძიებათა

პროგრამების

მუნიციპალიტეტის
წარმოების

დაფინანსების

საკრებულოს

დაწყების

შესახებ“

წესის

დადგენილების
ლანჩხუთის

დამტკიცების

მისაღებად

ლანჩხუთის

ადმინისტრაციული

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის
სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა
პროგრამების

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 თ. ფირცხალაიშვილი/

5. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

დადგენილებაში
საკრებულოს

ცვლილების

საკრებულოს

შეტანის

დადგენილების

2015

თაობაზე“

პროექტის

წლის

29

ლანჩხუთის

საკრებულოს

დეკემბრის

№47

მუნიციპალიტეტის

კომისიებში,

ფრაქციებში

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი: რ.ლაშხია/
6.

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

პრიორიტეტების

დოკუმენტის

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების
პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, განხილვის ვადებისა და
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის
დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი: რ.ლაშხია/

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 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: რ.ლაშხია/
8.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა

საშტატო

ნუსხისა

და

თანამდებობრივი

სარგოს

ოდენობების

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15
აგვისტოს

N23

დადგენილებაში

ცვლილების

შეტანის

თაობაზე“

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 გ. ფაცურია/
9. „სსიპ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესის საჯარო სკოლისათვის

სამშობლოს დაცვისათვის დაღუპული გიორგი ლომაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ნოემბრის
N76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 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 რ. ბიწაძე/

10.ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

სამანდატო,

საპროცედურო,

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების
შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ბიწაძე/

11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის

სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი ა. სარიშვილი/
12.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა

და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი ი. ჩხაიძე/
13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი

რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი გ. ჩახვაძე/
14.ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

სივრცით-ტერიტორიული

დაგეგმარებისა და

ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი ბ. ტაბიძე/
15.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის

სამუშაო გეგმის

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 რ. ბიწაძე/

16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი კვარტლის
სამუშაო გეგმის 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 რ. ბიწაძე/
17.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2017 წლის სამუშაო გეგმის

დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ბიწაძე/
18. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ
„სკოლამდელი

საგანმანათლებლო

სააღმზრდელო

ცენტრი“-სათვის

პირდაპირი

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე გამგებლისთვის
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: გ.ფაცურია/
19.

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში

2017

წელს

განსახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ განკარგულების პროექტის
საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის,
განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის
სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი: ლ.ჩხაიძე/
20. სხვადასხვა:

დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ
გამოთქმულა.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:
მომხრე 11 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის

წესრიგით

ლანჩხუთის

გათვალისწინებული

მუნიციპალიტეტის

საკითხების

საკრებულოს

განხილვის

ბიურომ

დაწყებამდე

იმსჯელა

მორიგი

საკრებულოს სხდომის მოწვევის საკითხზე.

საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2016 წლის 28 დეკემბერი, 11
საათი.

დღის წესრიგის პირველ საკითხზე: „ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის

ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილების

მისაღებად

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო,

გამგეობის სოციალურ

საკითხთა, განათლების , კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის
უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ წინამდებარე
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

წესი

აწესრიგებს

ბიუჯეტიდან „სოციალური დაცვის“

მუხლში გათვალისწინებული სოციალური დახმარებების დანიშვნასთან და გაცემასთან
დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სოციალური დახმარებების დანიშვნასა
და გაცემაზე უფლებამოსილ უწყებას, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებს, მათი
დანიშვნისა და გაცემის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს.
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტიდან

გაცემას

ექვემდებარება

შემდეგი ფულადი სოციალური დახმარებები:
ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა;
გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის პროგრამა;
დ) სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების
პროგრამა;
ე) მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა;
ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა;
ზ)

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით-თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა;
თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა;
ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა;
კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა;
ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის.
მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა.

სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებული პირი
წერილობითი განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგებელს,

რომელიც

იღებს

გადაწყვეტილებას

დახმარების დანიშვნის ან მიღების თაობაზე მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების შესახებ.
გამგეობაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციითურთ
შესასწავლად და სოციალური დახმარების გაცემის საკითხზე დასკვნის მოსამზადებლად
ეგზავნება შესაბამის სამსახურს.
გამგეობის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების
მიღების თაობაზე საკითხის განსახილველად მომზადებასა და გადაწყვეტილების
მისაღებად საჭირო სხვა პროცედურების განხორციელებას.
კონკრეტული სოციალური პროგრამიდან დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად
დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმეტაცია:
ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა –
განცხადება,

პირადობის

მოწმობის

ან

პასპორტის

ასლი,

ცნობა

სოციალური

სააგენტოდან, რომ არის სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე.
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა –განცხადება, მშობლების
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები,
მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი, ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიში და
სოციალური სააგენტოდან ქულის ამონაწერი.
გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის

პროგრამა

-

განცხადება,

ცნობა,

რომ

ბენეფიციარს

არ

აქვს

საცხოვრებელი ფართი, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის დასკვნა
სახლის

მდგომარეობის

შესახებ,

განმცხადებლის

და

საცხოვრებელი

ფართის

მეპატრონის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ფართის მეპატრონის საჯარო
რეესტრიდან

ამონაწერი, ბენეფიციარსა და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონეს შორის

გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონის
ბანკის ანგარიში.
დ) სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების
პროგრამა- განცხადება, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი,ცნობა სოციალური
სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ, ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობის
ასლი, გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში.
ე)

მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა-

მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის
სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პრორექტორს შორის გაფორმებული შეთანხმების
აქტი; პრორექტორის მიერ თანხის ყოველთვიური მოთხოვნა.
ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა - გახარჯული კომუნალური,
ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნების თანხის კალკულაციის წარმოდგენა;
ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა -

განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ბენეფიციარის ან ოჯახის
წევრის საბანკო ანგარიში და პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.

თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება,
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დევნილის

მოწმობის ასლი და საბანკო

ანგარიში.
ი)

სამკურნალო

და

საოპერაციო

ბენეფიციარმა ან მისმა ოჯახის წევრმა

ხარჯებით

მუნიციპალიტეტში

განცხადება; სამკურნალო დაწესებულების
განმცხადებლის

დახმარების
და

შესახებ

(ფორმა

100, დედანი);

კალკულაცია;

ასლი; ცნობა

მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ ცნობა
მდგომარეობის

ცნობა

-

უნდა წარმოადგინოს:

ანგარიშ-ფაქტურა

(პაციენტის) პირადობის მოწმობის

პროგრამა

სოციალური

ჯანმრთელობის

დაზღვევის ფარგლებში

დაფინანსების ოდენობის ან დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ; აქტი, სადაც
დასაბუთებული
ანაზღაურება

იქნება

მოხდება

დაწესებულების

ოჯახის

მძიმე

უნაღდო

შესაბამის

სოციალურ-ეკონომიკური

ანგარიშსწორების

ანგარიშზე,

გაწეული

მდგომარეობა;

ფორმით,
სამედიცინო

სამედიცინო
მომსახურების

დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ.
კ)

მძიმე

საცხოვრებელ

პირობებში

მყოფი

ოჯახების

ერთჯერადი

დახმარების პროგრამა -განცხადება, ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში,
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი,
სამსახურის

დასკვნა

სახლის

ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის

მდგომარეობის

შესახებ,„სოციალურად

დაუცველი

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტიგო ქულის
ამონაწერი; სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი
მიმართვა (ასლი) ან ცნობა; ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში.
ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვისორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ პროგრამებზე გახარჯული თანხის კალკულაციის
წარმოდგენა და საბანკო ანგარიში.
მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამაგანცხადება, პირადობის

მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ბენეფიციარის საბანკო

ანგარიში.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.„ლანჩხუთის
დახმარების

მუნიციპალიტეტის

გაცემისა

და

მიღების

2017

ბიუჯეტიდან

სოციალური

წესის დამტკიცების შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
წარმოების

დაწყების

თაობაზე“

ლანჩხუთის

წლის

მისაღებად

ადმინისტრაციული

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების პროექტი შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

2.

მომხსენებლად

განისაზღვროს

სოციალურ საკითხთა, განათლების,

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის,

სპორტისა

და

გამგეობის

ახალგაზრდულ

საქმეთა სამსახურის უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის

წესრიგის

პროგრამების

მეორე

საკითხზე:

დამტკიცების

განკარგულების

შესახებ“

პროექტი

სხდომას

მუნიციპალიტეტის
ლანჩხუთის

წარუდგინა

2017

წლის

სოციალური

მუნიციპალიტეტის
გამგეობის

საკრებულოს

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების , კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა
თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ

სამსახურის მიერ მოზადდა ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამების პროექტი. სულ წარმოდგენილია 12
პროგრამა. ეს პროგრამებია:
1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის
მიზანს

წარმოდაგენს

რეგისტრირებული

ქალაქის

ადმინისტრაციულ

სოციალურად

დაუცველი

ერთეულში

მოხუცების

მცხოვრები

და

და

შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში პროგრამით
ისარგებლებს 98 ბენეფიციარი;
2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი
ოჯახების

ფინანსური

ხელშეწყობა

რაც

აუმჯობესებს

დემოგრაფიულ

მდომარეობას.

პროგრამით მიმდინარე წელს სარგებლობს 29 ოჯახი.
3.

მძიმე

საცხოვრებელ

უზრუნველყოფის
ტერიტორიაზე

პირობებში

პროგრამა
მცხოვრები

მყოფი

პროგრამის
და

ოჯახების

მიზანია

დროებითი

ლანჩხუთის

რეგისტრირებული,

ხანძრისა

თავშესაფრით

მუნიციპალიტეტის
და

მწყერისაგან

დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება.
ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა. პროგრამით მიმდინარე წელს სარგებლობს 33
ბენეფიციარი.
4. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა;
პროგრამის მიზანია სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანებისა და მათი
ოჯახების დახმარება. პროგრამით ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი.
5. მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის
მიზანია

მაღალმთიანი

სოფლებიდან

მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

ხელშეწყობა.

პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო
გიმნაზია.

პროგრამა

ხელს

უწყობს

ბავშვების

ჯანმრთლობასა

და

განათლების

სრულფასოვნად მიღებას ( 29 მოსწავლე).
6.

ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული, სოციალურად
დაუცველი 24 ბავშვის ფსოქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. პროგრამა
ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება

კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში

დაფინანსებული იქნება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და გადასახადები, ასევე
დაფინანსდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების
საგნების ღირებულება.
7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის მიზანია თირკმლის
ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

ტრანსპორტირების

დაფინანსება

ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამით მიმდინარე წელს სარგებლობს 21 ბენეფიციარი.
8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის მიზანია
იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა

ფინანსური

დახმარება.

ოჯახები

რომლებიც

რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად საშეშე მერქნის
შესაძენად

მიიღებენ

ფინანსურ

დახმარებას.

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებულია 64 ოჯახი.
9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების
ლანჩხუთის
სამკურნალო

მუნიციპალიტეტში
და

საოპერაციო

მცხოვრები
ხარჯებით

და

პროგრამა. პროგრამის მიზანია

რეგისტრირებული

დახმარება.

გეგმიური

მოქალაქეების

და

გადაუდებელი

სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული
კვლევების სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება.
10. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა.
პროგრამის მიზანია ბენებიფიარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. ამავე
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში
არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.
11.

ლანჩხუთის

რეგიონალური

ორგანიზაციის

„გამარჯვებულ

ქალთა

კლუბის“

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის.
პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და
მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით
ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა
ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს,
მონაწილეობას მხარდამჭერ საინფორმაციო -საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, სხვადასხვა
კულტურული ღონისძიებებში.
12. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა.
პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100
და მეტი წლის ასაკის გადაცილებული ხანდაზმულების

ერთჯერადად დახმარება.

მუნიციპალიტეტში ასეთი სულ 4 ხანდაზმულია.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ია ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ როცა სოციალური პროგრამების
დაფინანსებაზეა საუბარი ქვეყნის ეკონომიკური ფონიდან გამომდინარე

აქცენტი უნდა

გაკეთდეს სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებზე, ამის შემდგომ თუკი მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტს

ექნება

მუნიციპალიტეტის

საშუალება

ნებისმიერი

ვალდებულებაა,

ეს

მოქალაქეს

მხოლოდ

დაეხმაროს,

მისასალმებელი

იქნება,

რომელიც
ამიტომ

მიზანშეწონილია სოციალური პროგრამებში განისაზღვროს ქულები, რადგან პირველ
ყოვლისა დახმარება გაეწიოთ მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეებს.

გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების,

კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა განმარტა, რომ
წარმოდგენილი საკითხი პროექტის სახით შემოვიდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში,
სადაც საკრებულოს კომისიებში და ფრაქციებში მოხდება მისი დეტალური განხილვა.
საკითხის მიმართ გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები

კი გათვალისწინებული

იქნება.
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის
თავმჯდომარემ, რომან ბიწაძემ აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი სოციალური დახმარებების
პროგრამების დაფინანსებისთვის გამოყოფილი თანხები აცილებულია ქვეყნის საბიუჯეტო
პოლიტიკასთან.

დეპუტატის

პროგრამებისთვის

თქმით

გამოყოფილი

მუნიციპალიტეტის

თანხები

მიზერულია.

მან

ბიუჯეტში

სოციალური

მოიყვანა

ჩოხატაურის

მუნიციპალიტეტის მაგალითი, სადაც სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხა
ჯამურად

შეადგენს

დაახლოებით

460 000

ლარს,

იმ

ფონზე

როცა

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მასზე გაცილებით დიდია.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ, ია ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ სოციალურ
პაკეტში ჯამურად თავმოყრილია ყველა ის პროგრამა, რომლის ფინანსური უზრუნველყოფა
მოცემულ სიტუაციაში შეუძლია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს.
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის
თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე დაინტერესთა C-ჰეპატიტთან დაკავშირებული პროგრამა
ყველა კატეგორიის ბენეფიციარებზეა გათვლილი თუ მხოლოდ სოციალურად დაუცველ
ადამიანებს შეეხება.
გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა განმარტა, რომ ეს პროგრამა შეეხება
ყველა ბენეფიციარს.
საკრებულოს ფრაქცია „მეტი ქალი პოლიტიკაში“ თავმჯდომარე ნონა მურვანიძემ აღნიშნა,
რომ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, ყველა

მოქმედ

ფრაქციას, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას

ინიციატივით მიმართა საკრებულოს ფრაქციამ „მეტი

ქალი პოლიტიკაში“ და კონკრეტული პროექტი წარუდგინა მათ, რომელიც ითვალისწინებს
გარკვეული კატეგორიისთვის ადამიანებისთვის (არასაპენსიო ასაკის კონტიგენტი რომელთა
სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70 000 -დან 101

000

-ს,) ენდოპროტეზირების ოპერაციის

თანადაფინანსებას. ასევე ინიციატივის მეორე პუნქტი ეხება გეგმიურ ოპერაციებს, რომელსაც
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამ კატეგორიის მოქალაქეებს უფინანსებს მხოლოდ 70%ით. 30%-ის დაფინანსება კი აღნიშნული პროგრამით იქნებოდა შესაძლებელი. საკითხის
განხილვა მოხდა მუნიციპალიტეტის გამგებელთან, რომლისგანაც იყო შემოთავაზება, რომ
დახმარების თანხის ოდენობა მოქცეულიყო გარკვეულ ლიმიტში და ის არ უნდა ყოფილიყო
500 ლარზე მეტი.

საერთო ჯამში აღნიშნული პროგრამისთვის მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტიდან უნდა გამოყოფილიყო 50 000 ლარი. მისი თქმით, აღნიშნული ინიციატივა,
რომელიც უფრო კეთილშობილს გახდიდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალურ მხარეს
დარჩა მხოლოდ ინიციატივად და პროექტს სრული იგნორირება მოყვა აღმასრულებელი
ხელისუფლების მხრიდან.
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომისიის თავმჯდომარემ, ია ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომაზე მოხდა
აღნიშნული ინიციატივის განხილვა, რომელშიც აქტიური მონაწილეობა არ მიუღიათ იმ
დეპუტატებს( ექიმებს), რომლებიც ყველაზე მეტად კომპეტენტურნი არიან ჯანდაცვის
მიმართულებით. მათ ჰქონდათ თავიანთი მოსაზრებიბი იმასთან დაკავშირებით თუ რომელი
დაავადების დაფინანსებას უნდა მინიჭებოდა უპირატესობა მუნიციპალიტეტის სოციალურ
პროგრამაში. უფრო მეტიც ფრაქცია “მეტი ქალი პოლიტიკაში“ ერთი წევრი საერთოდ არ
დაესწრო საკითხის განხილვას, რომლის მხრიდანაც ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჩართულობა
უნდა ყოფილიყო წამოყენებული ინიციატივის მიმართ. მისი თქმით საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიამ დეტალურად
განიხილა საკითხი და დასკვნის სახით ფინანსური უზრუნველყოფის კუთხის შესასწავლად
გადაუგზავნა გამგეობის შესაბამის სამსახურს.
გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების

,

კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა აღნიშნა, რომ
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების

პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომლებსაც ესაჭიროება
ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ თანხა არ უფინასდება ან უფინასდება
ნაწილობრივ,

სამედიცინო

დაწესებულების

ანგარიშზე

ჩაერიცხება

წარმოდგენილი

ღირებულების 50%-ი არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე ბენეფიციართათვის, რომლებსაც
ესაჭიროება

გადაუდებელი

სტაციონალურ-ამბოლატორიული

ლაბორატორიულ-ინტრუმენტული კვლევები, მათ შორის
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

მომსახურება

და

C-ჰეპატიტით დაავადებულ

რეგისტრირებულ

მოქალაქეებს

დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად, მკურნალობის პრაქტიკის განსაზღვრისათვის,
სადაზღვევო პროგრამით დაუფინასებელი თანხის თანადაფინანსება განისაზღვრება 50%-ით
არაუმეტეს 500 ლარისა.
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ აღნიშნული დამხამრების გაწევა
სარეიტინგო ქულების მიხედვით არ უნდა მოხდეს. მისი მოსაზრებით უმჯობისა
დასაფინანსებელი

თანხა

გაიზარდოს

და

ჩამოყალიბდეს

შემდეგი

ფორმულირებით:

თანადაფინანსება განისაზღვროს 50%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა.
დეპუტატმა

ჯუმბერ ბლაგიძემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის 2017 წლის

ბიუჯეტში რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა იყოს გათვალისწინებული ერთჯერადი
დახმარებების კუთხით.
გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების,

კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა აღნიშნა, რომ არის
ინიციატივა, სამამულო ომის ვეტერანებს, რომელთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში
შეადგენს 13 ადამიანს,

მიეცეთ ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით,

რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროა გამოიყოს დაახლობით 8 000
ლარი.
სახალხო დამცველის აპარატიდან იყო თხოვნა დახმარება გაეწიოს ბავშვებს
რომლებიც

იმყოფებიან

მინდობით

აღზრდაში,(მუნიციპალიტეტში

მათი

რაოდენობა

შეადგენს 63 ბავშს) მოხდეს მათი რეინტეგრაცია, თავიანთ ოჯეხებში დაბრუნება და ამ
ოჯახებისთვის მატერიალური დახმარების გაწევა რადგან ამ კატეგორიის ბავშვებს
მატერიალური პირობები უკეთესი ჰქონდეთ.
ბიუროს წევრებმა წამოყენებულ ინიციატივებს ერთხმად დაუჭირეს მხარი.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,
განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2. განკარგულების
იურიდიულ

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას, სივრცით–
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
მუნიციპალიტეტის
საქართველო“,

საკრებულოს ფრაქციებს

„ქართული

და ლანჩხუთის

– „ქართული ოცნება– დემოკრატიული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„ლანჩხუთი

ევროატლანტიკური

მომავლისათვის“, „დამოუკიდებელი“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“
და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28
დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.მომხსენებლად განისაზღვროს გამგეობის გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების,
კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ

საქმეთა

სამსახურის

უფროსი

თამარ

ფირცხალაიშვილი.

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მესამე საკითხზე: „ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის

ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესის
დამტკიცების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად
ადმინისტრაციული

წარმოების

დაწყების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო გამგეობის სოციალურ საკითხთა,
განათლების , კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა

თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ

წინამდებარე წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

სოციალურ-კულტურული

2017

წლის

ბიუჯეტის

ღონისძიებების

სოციალურ-კულტურულ, სპორტისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსებასთან
დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სხვადასხვა პროგრამიდან თანხის გაცემაზე
უფლებამოსილ

უწყებას,

ადგენს

ღონისძიებათა

დაფინანსების

ძირითად

მოთხოვნებს.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალურკულტურულ ღონისძიებათა პროგრამებია:
ა) საჩუქრებისა და პრიზების შეძენის პროგრამა;
ბ) ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა;
გ)

შეზღუდული

შესაძლებლობების

მქონე

ახალგაზრდების

საზოგადოებაში

ინტეგრაციის პროგრამა;
დ) სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარების პროგრამა;
ე) წარმატებული სპოტსმენების და მწვრთნელების წახალისების პროგრამა;
ვ) შემოქმედთა წახალისების პროგრამა;.
ზ) ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა;
თ) კულტურულ-საგანმანათლებლო

და

შემეცნებითი

პროექტების

თანადაფინანსების პროგრამა;
ი) სოც-კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების პროგრამა;
სოციალურ-კულტურულ

ღონისძიებათა

პროგრამიდან

დაფინანსების

მისაღებად

დაინტერესებული პირი (კონკრეტული ღონისძიების ორგანიზატორი ან სამსახური, ვის
მიერაც ხდება სამიზნე ჯგუფის შერჩევა), წერილობითი განცხადებით მიმართავს და
შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, რომელიც
იღებს გადაწყვეტილებას ღონისძიების
ადმინისტრაციული
ორგანიზატორის

წარმოების
განცხადებას,

დაფინანსების

დაწყების
თან

თაობაზე

შესახებ.კონკრეტული

მარტივი
ღონისძიების

უნდა ახლდეს ჩასატარებელი ღონისძიებების

პროგრამა. კონკრეტული ღონისძიების ორგანიზატორის განცხადებას თან უნდა ახლდეს
ჩასატარებელი ღონისძიების პროგრამა. სამიზნე ჯგუფის შერჩევა და დაფინასების მოთხოვნა
პროგრამიდან

ხდება

შუადგომლობით.

ლანჩხუთის

შესაბამისი

მუნიციპალიტეტის

სამსახური

გამგეობის

უზრუნველყოს

სამსახურის

სოციალურ-კულტურული

ღონისძიებათა პროგრამებიდან დაფინანსების მთხოვნელთა განცხადებების განხილვას
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

ბიუჯეტიდან

სოციალურ -

კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის
მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
2. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ
საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის
უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი.

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეოთხე

საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის

სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო გამგეობის
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მიერ მოზადდა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

სოციალურ–კულტურულ

ღონისძიებათა

პროგრამების პროექტი. სულ წარმოდგენილია 9 პროგრამა. ეს პროგრამებია:
მოგახსენებთ, რომ სამსახურის მიერ მოზადდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის
სოციალურ–კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების პროექტი. სულ წარმოდგენილია 9
პროგრამა. ეს პროგრამებია:
1. საჩუქრებისა და პრიზების შეძენის პროგრამა. პროგრამის მიზანს წარმოდაგენს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებებზე და სადღესასწაულო დღეებზე ლანჩხუთელი სპორტსმენებისა და
ახალგაზრდების წარმატების წახალისება სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით.
2.

ახალგაზრდული

ლანჩხუთის

პროექტების

მუნიციპალიტეტის

თანადაფინანსების
ახალგაზრდობის

პროგრამა.

მიერ

პროგრამის

წარმოდგენილი

მიზანია

სხვადასხვა

პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა თანადაფინანსებით.
3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის
პროგრამა. პროგრამის მიზანია შ.შ.მ. ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მათში
სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ნიჭიერი ახალგაზრდების
მოტივირება.

არაფორმალური

განათლების

მიღება,

სპეციალური

გადამზადება

და

შემეცნებითი აქტივობები.
4. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარების პროგრამა. პროგრამის მიზანია მოსწავლე
ახალგაზრდობის სპორტში მასობრივი ჩართვა და სასკოლო სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა, მოზარდ თაობაში და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
5. წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების წახალისების პროგრამა. პროგრამის
მიზანია ყველა წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი
დაჯილდოთი, რაც ხელს შეუწყობს სპორტის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას,
ახალგაზრდა სპორტსმენებში მოტივაციის გაზრდას, იყვნენ წარმატებულები.
6. შემოქმედთა წახალისების პროგრამა. პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის კულტურულსაგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებზე და სადღესასწაულო დღეებზე მოსწავლეახალგაზრდებისა და შემოქმედთა წარმატებების წახალისება, მათ შორის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული იმ ახალგაზრდებისა, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების
შედეგების გათვალისწინებით მიიღებენ სახელმწიფო 100% გრანტს.
ახალგაზრდების წახალისება ფულადი ჯილდოთი,

ასევე წარმატებული

სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი

საჩუქრით.
7.ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა კულტურულსაგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის ტრანსპორტირებით
ხელშეწყობა.
8.

კულტურულ-საგანმანათლებლო

პროგრამა.

პროგრამის

მიზანია

და

შემეცნებითი

მოქალაქეთა

პროექტების

თანადაფინანსების

კულტურულ-საგანმანათლებლო

და

შემეცნებითი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა თანადაფინანსების გზით.
9.

სოც-კულტურული

ღონისძიებების

ორგანიზების

პროგრამა.

პროგრამის

მიზანია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი თარიღის
აღსანიშნავი ღონისძიებების გამართვა.
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის
თავმჯდომარემ,

გიორგი

ჩახვაძემ

დაინტერესდა,

მუნიციპალიტეტის

სოციალურ-

კულტურული ღონისძიებებში გათვალისწინებული არის თუ არა ლელო- ბურთის, ასევე
ჩიბათობის ღონისძიების დაფინანსება.
გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების,

კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა განმარტა, რომ
გასულ წელს მოხდა ლელო-ბურთის ღონისძიების (სტუმრების მიღება-გამასპინძლება)
წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლიდან დაფინანსება, ხოლო სოციალურ-კულტურული
ღონისძიებებიდან

გამოთავისუფლებული

ფულადი

სახსრები

მიიმართა

სოციალური

პროგრამების მუხლში. სოციალურ- კულტური ღონისძიებების პროგრამაში აღნიშნული
ღონისძიების, ასევე „ჩიბათობის“ და სხვა ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 4000
ლარი.
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე სარიშვილი
დაინტერესდა თუ

რა იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ- ტერიტორიული

ერთეულების წინა საახალწლო მოსაწყობის კუთხით.
საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელის“ თავმჯდომარემ, ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა,
რომ მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინნისტრაციულ -ტერიტორიული ერთეულების ცენტრში
უმჯობესია დაიდგას საახალწლო ნაძვის ხეები.
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ მოხდება ამ საკითხის
განხილვა და შესაძლოა ყველა ადმინისტრაციულ- ტერიტორიული ცენტრში დაიდგას
საახალწლო ნაძვის ხე ან მოხდეს ცენტრების საახალწლო განათება.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,
განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2. განკარგულების
იურიდიულ

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას, სივრცით–
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა

და ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება– დემოკრატიული
საქართველო“,

„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„ლანჩხუთი

ევროატლანტიკური

მომავლისათვის“, „დამოუკიდებელი“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“
და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28
დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.მომხსენებლად განისაზღვროს გამგეობის გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების,
კულტურის,

სპორტისა

და

ახალგაზრდულ

საქმეთა

სამსახურის

უფროსი

თამარ

ფირცხალაიშვილი.
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის
№47

დადგენილებაში

ცვლილების

შეტანის

თაობაზე“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და
მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2016 წლის 4 თებერვლის

N175 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკმებრის
N2501 განკარგულებით

366849 ლარი, აქედან საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

რეაბილიტაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები გაიზარდოს

387734 ლარით და შემცირდეს

ბინათმშენებლობის სხვა ხარჯების მუხლი 20885 ლარით, რომელიც უნდა აისახოს როგორც
შემოსავლის,

ისე ხარჯვით ნაწილში.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების 11 თვის

ანალიზის შედეგად მიზანშეწონილად
აქტივების

ჩაითვალა

ზრდის მუხლი 13900 ლარით,

შემცირდეს

გამგეობის

არაფინანსური

ასევე გამგეობის შრომის ანაზღაურების მუხლი

11500 ლარით, სამხედრო აღრიცხვისა და

მობილიზაციის სამსახურის საქონელი და

მომსახურების მუხლი 5000 ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2000 ლარით,
გარე

განათების

ელექტრო

ენერგის

ხარჯი

2300

ლარით,

ქალაქის

ტერიტორიაზე

მუნიციპალური შენობა ნაგებობაში დახარჯული წყლის ღირებულების ხარჯი

2800 ლარით.

შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასის ფონდის
დაფინანსება 1000 ლარით,

ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო

სკოლის 7500 ლარით, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის

2400 ლარით,

ა(ა)იპ

სპორტული ცენტრი 6000 ლარით, ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის
1000 ლარით. ა(ა)იპ ლანჩხუთის კულტურის ცენტრის
N2501 განკარგულებით

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხის
ინფრასტრუქტურის

1200 ლარით. 2016 წლის 9 დეკმებრის

თანადაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით საგზაო

მშენებლობა

აქტივების მუხლი გაიზარდოს

რეაბილიტაციისა

და

მოვლა

შენახვის

არაფინანსური

20408 ლარით და შემცირდეს ბინათმშენებლობის 2016 სხვა

ხარჯების მუხლი 1099 ლარით.
ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექ-სერვისის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის

13630 ლარის და

ვალდებულების კლების 1623 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს სუფსიდიის მუხლის
დაფინანსება 15253 ლარით, ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის 4607 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს
სუბსიდიის მუხლი 4607 ლარით,

ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის 26395 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს
სუბსიდიის მუხლი 26395 ლარით.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.„ლანჩხუთის
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მუნიციპალიტეტის

დადგენილებაში
საკრებულოს

ცვლილების

2016

საკრებულოს

შეტანის

დადგენილების

წლის

ბიუჯეტის
2015

თაობაზე“

პროექტის

წლის

დამტკიცების
29

ლანჩხუთის

განხილვისათვის

შესახებ“

დეკემბრის

№47

მუნიციპალიტეტის

ძირითად

კომისიად

განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია.
2.დადგენილების
ლანჩხუთის

პროექტი

განსახილველად

მუნიციპალიტეტის

გადაეგზავნოს

საკრებულოს

ფრაქციებს-

ამავე

კომისიასა

„ქართული

და

ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება კონსერვატორები“, „ლანჩხუთი
ევროატლანტიკური

მომავლისათვის“,

„დამოუკიდებელი“,

„ქართული

ოცნება-

მრეწველები“, „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016
წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსოსაბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეექვსე

საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის

პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა,
რომბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე
მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის
განვითარება,

რითაც

თავის

მხრივ,

უზრუნველყოფილი

იქნება

მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემო აღნიშნულის
სტრატეგია

თითქმის

გათვალიწინებით 2017 -2020 წწ-ში მუნიციპალიტეტის

უცვლელია

და

მოიცავს

ადგილობრივი

ინფრასტრუქტურის

განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი
განათლების ხელშეწყობას.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 განათლება;
 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის

ეკონომიკური

განვითარებისათვის

აუცილებელ

პირობას

წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული
მიმართულება ბიუჯეტის პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი
უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი
კორპუსების

კეთილმოწყობა.

რეაბილიტაციის

გარდა

ინფრასტრუქტურის
დაკავშირებული

მოსახლეობისათვის

პრიორიტეტის

მოვლა

ხარჯები.
წყლის

მუნიციპალური
შენახვა

ინფრასტრუქტურის

ფარგლებში

და

მიწოდების

განხორციელდება

დაფინანსდება

მუნიციპალიტეტის

მშენებლობისა

მის

პრიორიტეტს

უზრუნველყოფა,

არსებული

ექსპლოატაციასთან

წარმოადგენს

რისი

და

სოფლის

გათვალისწინებითაც

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა.
სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის
პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან
დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად
გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების
გარდა

მნიშვნელოვანი

თვითმმართველი

როლი

ერთეულის

ენიჭება
საკუთარ

ასევე

სკოლამდელ

უფლებამოსილებებს

განათლებას,

რაც

განეკუთვნება

და

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის
ფარგლებში

მომდევნო

წლებში

განხორციელდება

საბავშვო

ბაღების

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების

პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და
ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია
ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზღისით)
განვითარების ხელშეწყობა

და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს

კულტურული ობიექტების ფინანსურ

მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების
შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული
შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის
წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

პრიორიტეტების

დოკუმენტის

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების
პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსოსაბიუჯეტო კომისია.
2.განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას,
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

საკრებულოს
„ქართული

მომავლისათვის“,

ფრაქციებს

–

„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

„ქართული

და
ოცნება–

„ლანჩხუთი
ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის
28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსოსაბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეშვიდე
ბიუჯეტის

დამტკიცების

დადგენილების

პროექტი

საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის
შესახებ“

ლანჩხუთის

სხდომას

გააცნო

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო

და

მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, რომელიც მთლიანობაში აერთიანებს შემდეგ
ქვეკატეგორიებს:

შემოსავლების კლასიფიკაციას,

ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციას,

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაციას,
არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციას. ასევე ბიუჯეტი
შედგენილია ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, რაც ითვალისწინებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათში შემავალი პროგრამების

სტრუქტურას.ამასთან, ბიუჯეტის

პროექტით გათვალისწინებული პროგრამების ფორმატი წარმოდგენილია

პროგრამის

მოსალოდნელი შედეგის და შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით, რაც განაპირობებს
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედეგზე ორიენტირებულობას.გარდა ამისა,
ბიუჯეტის პროექტში წარმოდგენილია 2017-2020 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლები.
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

2017

წლის

ბიუჯეტის

შემოსულობების

საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8286,6 ათ. ლარის ოდენობით. მ. შ:
 გადასახადები - 1550.0 ათ. ლარი
 -საშემოსავლო გადასახადი 550.0 ათ.ლარი
-

ქონების გადასახადი - 1000.0 ათ. ლარი. მ.შ:

-

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 400.0 ათ. ლარი;

-

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი - 10.0 ათ. ლარი;

-

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 90.0 ათ. ლარი

-

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე -500.0 ათ. ლარი.

 გრანტები - 5574,2 ათ. ლარი
-

გათანაბრებითი ტრანსფერი -5354.2 ათ. ლარი;

-

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების

განსახორციელებლად
-220.0 ათ. ლარი;

 სხვა შემოსავლები - 1162.4 ათ. ლარი, მ. შ:
-

შემოსავალი საკუთრებიდან - 368.7 ათ. ლარი;

-

საქონლისა და მომსახურების რეალიზცია - 43.7 ათ. ლარი;

-

ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 750.0 ათ. ლარი;

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს
293.3 ათ. ლარს, მ. შ:
–

არაფინანსური აქტივების კლება - 460.0 ათ. ლარი.

–

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 166,7 ათ. ლარი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
კლება განსაზღვრულია 357,2 ათ. ლარი.ლანჩხუთის
ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს

8843,8

პროექტით ვალდებულების

მუნიციპალიტეტის

ათ ლარს, მ. შ:

2017 წლის

ხარჯები 8319,9

ათ. ლარი,

არაფინანსური აქტივების ზრდა 166,7 ვალდებულების კლება - 357,2 ათ. ლარი.
ფუნქციონალური

კლასიფიკაციის

მიხედვით

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა განსაზღვრულია - 8843,8

ათ.

ლარის ოდენობით.
-მუნიციპალიტეტის

ტერიტორის

დაგვა-დასუფთავებასა

და

ნარჩენების

გატანაზე,

მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლასა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარებაზე,
სასაფლაოების

მოვლა

პატრონობაზე,

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიის

მაწანწალა

ძაღლებისგან გასუფთავებაზე მიიმართება 550,0 ათ. ლარი.
- გარე განათების გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებაზე მიიმართება 170,0 ათ.
ლარი, ამასთან გარე განათების მოვლა პატრონობის ხარჯზე

მიიმართება 450,0

ათ.

ათასი ლარი.
-

საგარეო-ეკონომიკური

კავშირურთიერთობების,

ინვესტიციების,

ტრანსპორტის,

ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის მიიმართება 129,0 ათ. ლარი.
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები პროექტით გათვალისწინებულია

130,0 ათ.

ლარი, აღნიშნული თანხა გაიცემა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრის
მომსახურეობისათვის,

რომელიც

ფინანსდება

დელეგირებული

უფლებამოსილების

განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერით.
სოციალური დაცვის პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 448,7 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამების დაფინანსება განისაზღვრა დახმარების გაცემის დროებითი წესის
შესაბამისად შემდეგ პროგრამებზე:

06 02 01 - ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დავადებულთა სამედიცინო

დაწესებულებაში

ტრანსპორტირების

პროგრამა- 36,3

ათ.ლარი;
06 02 04 - მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა - 37,2 ათ. ლარი;
06 02 09- ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება - 10,0 ათ. ლარი;
06 02 10 - მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების
პროგრამა 5,4 ათ.ლარი
06 02 11 01 -

მზრუნველობამოკლებულთა

უფასო

კვების

უზრუნველყოფის

პროგრამა- 100,0 ათ. ლარი;
06 02 11 02 - იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა- 12,8 ათ.
ლარი;
06 02 11 03 - სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების
პროგრამა - 50,0 ათ. ლარი;
06 02 11 05- მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა

და

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა - 176,0 ათ. ლარი;
06 02 14 - გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა- 20,0 ათ ლარი
06 02 15 - ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 1,0 ათ.ლარი

განათლების პროგრამები - დაგეგმილია 2054,0 ათ. ლარით.
პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა

აფინანსებს საბავშო ბაღების

ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და

აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვებას და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

კულტურის პროგრამები წარმოდგენილია 1180,0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც
მიმართული იქნება შემდეგზე: კულტურის ცენტრის, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების,
სახელოვნებო სკოლების და სოც. კულტურული ღონისძიებებზე.
სპორტული პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 780,0 ათ. ლარი,

რომელიც

მიმართული იქნება: სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების დაფინანსებაზე.
2016 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 30,0 ათ. ლარით, ბიუჯეტის
ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისად:სარეზერვო ფონდის გამოყენება განისაზღვრება
მხოლოდ იმ განსაკუთრებული შემთხვევებისათვის რომლებიც ბიუჯეტში არ არის
გათვალისწინებული.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ შეთანხმება

შედგა და მუნიციპალიტეტმა გრძელვადიანი სესხით უნდა შეიძინოს ორი
უახლესი ტექნოლოგიის დასუფთავების მანქანა და 100 სანაგვე ურნა. აქედან
ერთი
დასუფთავების
მანქანა
აუცილოებლად
ესაჭიროება
სუფსის
ზონას,რომელიც მოახდენს გრიგოლეთის საკურორტო ზონის დასუფთავებას.
ტელევიზიით და მედია საშუალებებით არაერთხელ გაჟღერდა გრიგოლეთის
სანაპირო ზოლის დანაგვიანების საკითხი. მართალია სანაპირო ზოლი
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის, მაგრამ აღნიშნული ტერიტორია

მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია, სადაც უამრავიდამსვენებლები ჩამოდის
და
მათი მხრიდან ისევ მუნიციპალიტეტის მისამართით გამოითქმება
უკმაყოფილება. რაც შეეხება სანაგვე ურნები უნდა განთავსდეს ყველა სოფელში
საბავშო ბაღებთან.
საკრებულოს
თავმჯდომარემ,
გიორგი
ხელაძემ
აღნიშნა,
რომ
გაჟღერებული
საკითხი,
რომელიც
შეეხება
მუნიციპლიტეტისთვის
2
დასუფთავების მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენას, იქნებ დროულად
შემოვიდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რათა მისი განხილვა დაჩქარდეს,

გამგეობის საფინანანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების
სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ განმარტა, რომ დოკუმენტი
ოფიციალურად შემოვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც მოხდება მისი
დეტალური განხილვა, კერძოდ საუბარია დაახლოებით 500 000 ლარამდე ( სესხი
არის არის ევროში) 1.5 %-იან განაკვეთიან სესხზე,რომლის გადახდა იწყება 2018
წელს ორ ეტაპად: პირველი გადახდა უნდა მოხდეს გაზაფხულზე, ხოლო მეორე
გადახდა
შემოდგომაზე იმ თანხით რა კურსიც იქნება ოფიციალურად
დაფიქსირებული ეროვნულ ვალუტასა და ევროს შორის.
გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ ისაუბრა , გარე ვაჭრობის პრობლემასთან
დაკავშირებით, რომელიც მოგვარება აქამდე ვერ მოხერხდა. მისი მოსაზრებით
გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს იქნებ მიეცეს მათი დაჯარიმების
უფლება. მან არაერთხელ გააზავნა წერილი პოლიციაში
გარე ვაჭრობის
საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ დღემდე მათი მხრიდან რეაგირება არ
მოჰყოლია.
დეპუტატმა გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს
გარე ვაჭრობისთან დაკავშირებული წესი , რომელმა უნდა დაარეგულიროს გარე
ვაჭრობის პრობლემა.
საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ხელაძემ, თხოვნით მიმართა ბიუროს
წევრებს, რომ საკრებულოს კომისიებში და ფრაქციებში მუნიციპალიტეტის 2017
წლის ბიუჯეტის განხილვაში ყველანი მაქსიმალურად ჩართულიყვნენ.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

განხილვისათვის

ძირითად

2017

წლის

ბიუჯეტის

საკრებულოს

კომისიად

დამტკიცების

დადგენილების

განისაზღვროს

შესახებ“
პროექტის

საკრებულოს საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისია.
2.დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას,
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

საკრებულოს
„ქართული

მომავლისათვის“,

ფრაქციებს

–

„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

და
ოცნება–

„ლანჩხუთი

„ქართული

ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის
28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსოსაბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მერვე

საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი
სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2014 წლის 15 აგვისტოს N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი პროექტი სხდომას გააცნო
გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
სამსახურის უფროსმა, გიორგი ფაცურიამ. მან აღნიშნა, რომ ცვლილება განპირობებულია
„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და
სპორადული

რეგისტრაციის

სრულყოფის

შესახებ“

სპეციალური

საქართველოს

წესისა

კანონიდან

და

საკადასტრო

გამომდინარე

მონაცემების

ქონების

მართვის,

ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის ფუნქციების
დამატებით,

რაც

გულისხმობს

თანამშრომლების

მიერ

დამატებითი

სამუშაოს

შესრულებას. აღნიშნული საპილოტე პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნულ

სააგენტოსა

და

მუნიციპალიტეტების

გამგეობებს

შორის

ძირეულ

თანამშრომლობას. კერძოდ, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ
მიწის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე წამოდგენილ ნაკვეთისა და ფაქტიურ
ნაკვეთს შორის იდენტურობის დადგენასა და მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის
საჭირო

სპეციალური

ოქმების

მიწოდებას

რაც

საკმაოდ

შრომატევადი

და

საპასუხისმგებლო სამუშაოა, მოიცავს უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერებასა და
მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის საჭირო სპეციალური ოქმების შევსებას. აქედან
გამომდინარე, საჭიროა

აღნიშნული სამსახურის ქონების მართვის განყოფილებაში

„წამყვანი სპეციალისტი“ შეიცვალოს „მთავარი სპეციალისტით“ და

განყოფილების

მთავარი სპეციალისტის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვროს 2 (ორი) ერთულით.

საკრებულოს

ეკონომიკის,

ქონების

მართვისა

საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ
ლეგალიზაციის

კომისიაში

სპეციალისტის

და

ბუნებრივი

აღნიშნა, რომ

პოზიციაზე

რესურსების
საკრებულოს

მუშაობდა

კარლო

კვიტაიშვილი,(საჯარო მოხელის კონკურსი გავლილი აქვს) რომელიც კომისიის დაშლის
შემდგომ ხელშეკრულებით გადაყვანილ იქნა საკრებულოს სამდივნოს სპეცილისტის
პოზიციაზე. მისის თქმით იგი გამოირჩევა, როგორც უაღრესად დადებითი პიროვნული
თვისებებით, ასევე კვალიფიკაციის მაღალი დონით.

მისი თქმით მუნიციპალიტეტის

გამგეობაში უნდა მოხდეს შტატის დაშვება და ის გადაყვანილ უნდა იქნას აღნიშნულ
პოზიციაზე.
საკრებულოს

ფრაქცია

„ქართული

ოცნება-კონსერვატორების“

თავმჯდომარემ,

ალექსანდრე მახათაძემ აღნიშნა, რომ შტატის დაშვებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
ცვლილება არ იქნება საჭირო, ფინანსური უზრუნველყოფა გადმოვა მუნიციპალიტეტის
საკრებულოდან.
მუნიციპალიტეტის

გამგებელმა

ზაზა

ურუშაძემ

აღნიშნა,

რომ

ეს

საკითხი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გადასაწყვეტი არის.
საკრებულოს

ეკონომიკის,

ქონების

მართვისა

და

ბუნებრივი

რესურსების

საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ჩახვაძემ თხოვნით მიმართა საკრებულოს
თავმჯდომარეს გიორგი ხელაძეს, რომ იქნებ ოფიციალურად, წერილით მიემართა
მუნიციპალიტეტის

გამგეობისთვის

აღნიშნული

საკითხის

გადასაწყვეტად,

რაზეც

საკრებულოს თავმჯდომარისგან თანხმობა მიიღო.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ლანჩხუთის მუნიციპალაიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა

საშტატო

ნუსხისა

და

თანამდებობრივი

სარგოს

ოდენობების

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15
აგვისტოს

№23

დადგენილებაში

ცვლილების

შეტანის

თაობაზე“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად
კომისიად განისაზღვროს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის
კომისია.
2. დადგენილების
ლანჩხუთის

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ

მუნიციპალიტეტის

დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

საკრებულოს
„ქართული

მომავლისათვის“,

ფრაქციებს

–

ამავე კომისიასა და
„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

„ქართული

ოცნება–

„ლანჩხუთი
ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის
28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4.მომხსენებლად განისაზღვროს გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამსახურის უფროსი გიორგი ფაცურია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეცხრე

საკითხზე: „სსიპ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის სოფელ

ლესის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოს დაცვისათვის დაღუპული გიორგი ლომაძის
სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 29 ნოემბრის N76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
სხდომას წარუდგინა საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, რომან ბიწაძემ. მან აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ
დოკუმენტში ელექრუნილად გადმოგზავნის პროცესში გაიპარა მცირე ტექნიკური
ხარვეზი, რომელიც უკვე შესწორებულია.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოს
დაცვისათვის დაღუპული გიროგი ლომაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის
შესახებ’

ლანჩხუთის

განკარგულებაში
საკრებულოს

მუნიციპალიტეტის

ცვლილების

განკარგულების

შეტანის

საკრებულოს
თაობაზე“

პროექტის

2016

წლის

ლანჩხუთის

განხილვისათვის

29

ნოემბრის

მუნიციპალიტეტის

ძირითად

კომისიად

განისაზღვროს სამანდატო, საპროცედურო, ეთიკის და იურიდიულ საკითხთა კომისია.
2. განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ ამავე კომისიასა და ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება– დემოკრატიული
საქართველო“,

„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„ლანჩხუთი

ევროატლანტიკური

მომავლისათვის“, „დამოუკიდებელი“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“
და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.პროექტი

კომისიებისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28
დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე.
დღის წესრიგის მეათე
სამანდატო, საპროცედურო,

საკითხზე: .ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
იურიდიულ

საკრებულოს

საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის

სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოხსენება გააკეთა საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, რომან ბიწაძემ.
საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

სამანდატო,

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის გეგმა დანართის
შესაბამისად.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეთერთმეტე

საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
მოხსენება გააკეთა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ,
ალექსანდრე სარიშვილმა. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და
წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიის 2017 წლის გეგმა დანართის შესაბამისად.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეთერთმეტე

საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის
2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოხსენება გააკეთა საკრებულოს
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის
თავმჯდომარემ, ია ჩხაიძემ.საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ
გამოთქმულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2017 წლის სამუშაო
გეგმა დანართის შესაბამისად.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეცამეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017
წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოხსენება გააკეთა საკრებულოს ეკონომიკის,
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ,
გიორგი ჩახვაძემ. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და წინადადებები
არ გამოთქმულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ეკონომიკის,

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის
სამუშაო გეგმა დანართის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეთოთხმეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის
სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოხსენება გააკეთა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და
წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017
წლის სამუშაო გეგმა დანართის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის

წესრიგის

საკრებულოს

2017

მეთხუთმეტე
წლის

სამუშაო

საკითხზე:
გეგმის

„ლანჩხუთის

დამტკიცების

მუნიციპალიტეტის

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,

რომან ბიწაძემ. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და წინადადებები არ
გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის სამუშაო გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების
პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
2.

განკარგულების

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო,

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიას, სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომისიას, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიას, სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება–
დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

„ქართული

მომავლისათვის“,

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

„ლანჩხუთი

„ქართული

ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან

ერთად განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.

მომხსენებლად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეთექვსმეტე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ,
რომან ბიწაძემ. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები და წინადადებები არ
გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

2017

წლის

პირველი

კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

განხილვისთვის

ძირითად

კომისიად

განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და
ეთიკის კომისია.
2.

განკარგულების

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო,

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიას, სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომისიას, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიას, სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება–
დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

„ქართული

მომავლისათვის“,

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

„ქართული

„ლანჩხუთი
ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან

ერთად განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.

მომხსენებლად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის

წესრიგის

მეჩვიდმეტე

საკითხზე:

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს აპარატის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მოხსენება
გააკეთა საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარემ, რომან ბიწაძემ. საკითხის მიმართ ბიუროს წევრების მიერ
შენიშვნები და წინადადებები არ გამოთქმულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2017 წლის
სამუშაო გეგმა დანართის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეთვრამეტე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის
უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას
წარუდგინა გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის

განვითარების სამსახურის უფროსმა, გიორგი ფაცურიამ.2016 წლის 16 ნოემბერს
გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულების თანახმად ა(ა)იპ
„ოზურგეთის
ახალგაზრდა
მეცნიერთა
კლუბმა“
პროექტ
„მოქალაქეთა
ჩართულობის გაზრდა საბავშო ბაღების მენეჯმენტში“, რომელიც ხორციელდება
მცირე გრანტების პროგარამის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების
ხელშეწყობა საქართველოში“ (RLD) ფარლგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავაკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის
ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით,
დაფინანსებულია

გაეროს

მუნიციპალიტეტს

განვითარების

საჩუქრად

გადასცა

ფონდის

(UNDP)

ნიგვზიანის

და

მიერ,

ლანჩხუთის

შუხუთის

საბავშო

ბაღებისათვის 10 000 ლარის ღირებულების ხანგრძლივი გამოყენების ნივთები
(ჩუქების ხელშეკრულება თან ახლავს).ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამასხურის მოსაზრებაა ზემოთ აღნიშნული
ნივთები

გადაეცეს

ა(ა)იპ

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი

საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრს“ სარგებლობის უფლებით, ჩუქების
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ნიგვზიანის და შუხუთის საბავშო ბაღებისათვის
გადასაცემად.

მუნიციპალიტეტის

გამგებელმა

მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადმოეცა

ზაზა

ურუშაძემ

აღნიშნა,

რომ

საბავშვო ბაღებისთვის 10 000 ლარის

ღირებულების ხანგრძლივი გამოყენების ნივთები. მისი თქმით 2017 წლის იანვრის
ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტის კიდევ გადმოეცემა დაახლობეით 30 000 ლარის
ღირებულების

საბავშვო

ბაღის

ნივთები,

რომლებიც

საჭიროებისამებრ

გადანაწილდება ყველა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების საბავშვო
ბაღებში.
დეპუტატმა ნონა მურვანიძემ აღნიშნა, რომ ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ
ერთეულში მოქმედ საბავშვო ბაღს არ აქვს ბავშვებისთვის სათამაშო ინვერტარები.
მისი თქით აუცილებლად

უნდა მოხდეს აღნიშნული ბაღისთვის სათამაშო

ინვენტარების გადაცემა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ
„სკოლამდელი

საგანმანათლებლო

სააღმზრდელო

ცენტრი“-სათვის

პირდაპირი

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე გამგებლისთვის
თანხმობის

მიცემის

განკარგულების

შესახებ“

პროექტის

ლანჩხუთის

განხილვისათვის

მუნიციპალიტეტის
ძირითად

კომისიად

საკრებულოს
განისაზღვროს

საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისია.
2.

განკარგულების
იურიდიულ

პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას,
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

დემოკრატიული

საქართველო“,

ევროატლანტიკური

საკრებულოს
„ქართული

მომავლისათვის“,

ფრაქციებს

–

„ქართული

ოცნება–კონსერვატორები“,

„დამოუკიდებელი“,

და
ოცნება–

„ლანჩხუთი

„ქართული

ოცნება

-

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის
28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4.

მომხსენებლად განისაზღვროს გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი, გიორგი ფაცურია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეცხრამეტე საკითხზე: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს
განსახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

მოწონების

შესახებ“

განკარგულების პროექტი სხდომას წარუდგინა გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და
არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ,მან ბიუროს წებრებს წარუდგგინა
2017 წელს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა.
გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ ინფრასტურუტურის სამინისტროდან
მიღებულ იქნა წერილი, მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო 700 ათასი ლარის შემცირების თაობაზე. ამის
შემდგომ

გამიმართა

კონსულტაცია

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს

ხელმძღვანელობასთან და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული თანხის ისევ
ინფრასტრუქტურული პროგრამებისთვის მიმართვაზე. მის მიერ ინფრასტურუქტურის
სამისნიტროში თათბირზე გაჟღერდა, რომ სოფლის პროგრამები ტენდერების სახით აღარ
განხორცილებეული, რომლებსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის გამგებლებმაც მხარი
დაუჭირეს. გარდა 700 000 ლარისა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის არის საუბარი
კიდევ

დამატებით

350 000

ლარის

გამოყოფაზე,

რომელიც

გადანაწილდება

მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინსიტრაციულ- ტერიტორიული ერთეულის სოფლებზე.
მისი მოსაზრებით კარგი იქნება თუ ეს თანხები სოფლების გზების რეკონსტრუქციას
მოხმარდება.
დეპუტატმა ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა,რომ არის თუ არა გათვალისწინებული
თანხა აცანის ადმინსიტრაციულ-ტერიტორიული

ერთეულის კულტურის სახლის

იატაკის რეკონსტრუქციისთვის.
გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ განმარტა, რომ აცანის და სუფსის ადმინსიტრაციული
ერთეულების

კულტურის

გათავალისწინებული უნდა

სახლების

იატაკის

რეკონსტრუქციის

თანხები

იყოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

რადგან

თუ

მუნიციპალიტეტებს

ინფრასტრუქტურის

საკუთარი

მიმართულებით

ბიუჯეტიდან

არ

გათვალისწინებული,

აქვთს

თანხები

ინფრასტრუქტურის

სამინსტროს მიერ არ მოხდება თანხების გამოყოფა.
საკრებულოს
სარიშვილმა

საფინანსო-საბიუჯეტო

აღნიშნა,

რომ

ჩოჩხათის

კომისიის

თავმჯდომარემ

ადმინისტრაციულ

პროგრამებით ეკონომიით მორჩენილ იქნა 7177 ლარი.

ალექსანდრე

ერთეულში

სოფლის

1 კუბი ინერტული მასალის

(ხრეშის) ღირებულება ნაანგარიშებია 30 ლარი და 80 თეთრი, როცა ადგილზე, ინერტული
მასალების მომპოვებელ კარიერში 1 კუბი ინერტული მასალის ფასი 4 ლარს არ აღემატება.
გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ლევან
ჩხაიძემ განმარტა, რომ ის გაერკვეოდა აღნიშნულ საკითხში. მან იქვე დასძინა, რომ ფასი
მოიცავს არა მარტო ინერტული მასალის ღირებულებას ასევე გასათვალისწინებულია
,ტრასპორტის, საწვავის და სხვა მომსახურების ხარჯები.
გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ლევან
ჩხაიძემ აღნიშნა, გზების რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია

80 000 ლარი

რომელშიც შედის ჯიხეთის დედათა მოასტრის გზის რეაბილიტაცია.
მუნიციპალიეტეტის გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ აღნიშნა,

არის მოთხოვნა რომ

ჯიხეთის დედათა მონასტრისთვის გზის სარეაბილიტაცის სამუშაო ამოღებულ იქნას და
როგორც თავაპირველ პროექტში იყო გათვალისწინებული, გაკეთდეს კიბე.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში

2017

წელს

განსახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ განკარგულების პროექტის
განხილვისათვის

ძირითად

კომისიად

განისაზღვროს

სივრცით-ტერიტორიული

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია.
2. განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიას,

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიას,

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას,
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიას,
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ფრაქციებს

– „ქართული

და
ოცნება–

დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „ლანჩხუთი
ევროატლანტიკური

მომავლისათვის“,

„დამოუკიდებელი“,

მრეწველები“ , „მაჟორიტარები“ და „მეტი ქალი პოლიტიკაში“.

„ქართული

ოცნება

-

3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად
განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016
წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.

4.

მომხსენებლად განისაზღვროს გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი, გიორგი ფაცურია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

მომხრე 11, წინააღმდეგი არცერთი.
ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

გიორგი ხელაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს ბიურო

