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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ბიუროს სხდომის
ოქმი N 9
ქ. ლანჩხუთი
ბიუროს

სხდომას

14. 09. 2017 წელი
ესწრებოდნენ:

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბესიკ ტაბიძე,
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ია ჩხაიძე, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა
და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე,
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე სარიშვილი,
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარე ჯუმბერ ბლაგიძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,მაჟორიტარების“ თავმჯდომარე
გოგი მორჩილაძე, საკრებულოს ფრაქცია „დამოუკიდებელის“ თავმჯდომარე ემზარ
თევდორაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,უკეთესი ლანჩხუთისათვის“ თავმჯდომარე ომარ
გოგიჩაიშვილი, ფრაქცია „მეტი ქალი პოლიტიკაში“ თავმჯდომარე ნონა მურვანიძე,
საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)

ნინო ძიძიგური. საკრებულოს აპარატის მეორე

რანგის

ერთეულის

მეორადი

სტრუქტურული

განყოფილების უფროსი) მ/შ ნუნუ სულაკაძე,

ხელმძღვანელის

(საორგანიზაციო

საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვალერი წულაძე.
სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები: საკრებულოს
ლანნჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

წევრი ადამ ხუხუნაიშვილი,

პირველი მოადგილე ნუგზარ ცინცაძე,

გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის უფროსი თამარ ფირცხალაიშვილი,

გამგეობის ადმინისტრაციული

სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ელიკო იმნაძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ აღნიშნა, რომ დღის წესრიგის განსაზღვრის
შემდეგ მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოვიდა ერთი საკითხი, რომელიც დაემატა დღის
წესრიგის პროექტს, ასევე სხდომას აცნობა, რომ საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე რომან ბიწაძე იმყოფება
შვებულებაში და მის ნაცვლად პროექტს წარმოადგენდა კომისიის მიერ განსაზღრული პირი

ადამ ხუხუნაიშვილი, გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსის მაგული კუნჭულიას ნაცვლად
მეხუთე საკითხს სხდომას მოახსენებდა გამგეობის ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილების უფროსი ელიკო იმნაძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტის
შესწორებული ვარიანტი:
1. „ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისას დოკუმენტების ტიპური
ფორმების

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, განხილვის
ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო
თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი ვ. ჩხაიძე/

2.

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

აპარატის

მოსამსახურეთა

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის N7 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 შესახებ.
/მომხსენებელი ა. ხუხუნაიშვილი /

3.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №13
დადგენილებაში
საკრებულოს

ცვლილების

დადგენილების

შეტანის

თაობაზე“

პროექტის

ლანჩხუთის

საკრებულოს

მუნიციპალიტეტის

კომისიებში,

ფრაქციებში

დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.
/მომხსენებელი ა. ხუხუნაიშვილი /

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა
და მისი დებულების 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 ი. ჩხაიძე/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და
ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24
ოქტომბრის N38 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 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 შესახებ.
/მომხსენებელი ე. იმნაძე /

6.

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა

საშტატო

ნუსხისა

და

თანამდებობრივი

სარგოს

ოდენობების

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27
ივნისის

N19

დადგენილებაში

მუნიციპალიტეტის
წარმოების

საკრებულოს

დაწყების

შესახებ“

ცვლილების

შეტანის

დადგენილების
ლანჩხუთის

თაობაზე“

მისაღებად

ლანჩხუთის

ადმინისტრაციული

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის
სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/
7.
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მეოთხე კვარტლის
სამუშაო გეგმის 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 ბ. ტაბიძე/

სხვდასხვა:
დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყებამდე ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ იმსჯელა საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის
თარიღის შესახებ.
საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2017 წლის 29 სექტემბერი, 11:00
საათი.

დღის

წესრიგის

საზოგადოებრივი

პირველ

საკითხზე:

„ა(ა)იპ

ჯანდაცვის

ცენტრის“

ადმინისტრაციულ

საქმისწარმოებისას

დოკუმენტების

ტიპური

„ლანჩხუთის

ფორმების

მუნიციპალიტეტის

სამართალდარღვევათა
დამტკიცების

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
წარუდგინა

შესახებ“
სხდომას

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

ცენტრის მენეჯერმა, ვლადიმერ ჩხაიძემ.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე,

ია ჩხაიძე დაინტერესდა, თუ აღნიშნული წესის

დამტკიცების შემდეგ ვინ და რომელმა სამსხურმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა
კონკრეტული სამართალდარღვევის აღსრულებაზე. მისი მოსაზრებით, წესი არ უნდა
იქნას

მიღებული

მხოლოდ

წესად,

მისი

დაცვა

და

შესაბამისი

კონტროლი

ყოველდღიურობაში უნდა განხორციელდეს.
ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის

ცენტრის

მენეჯერმა, ვლადიმერ ჩხაიძემ განმარტა, რომ ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი კონკრეტული დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში
შეადგენს შესაბამის აქტს, რომელიც გადაეგზავნება სასამართლოს და იგი გამოიტანს
გადაწყვეტილებას, თუ რა ფორმით მოხდება იმ სალონების დაჯარიმება, რომელიც
დაარღვევს დაწესებულ სანიტარულ -ჰიგიენურ ნორმებს.
ფრაქცია „მეტი ქალი პოლიტიკაში“ თავმჯდომარის, ნონა მურვანიძის მოსაზრებით,
კონკრეტული

სალონის

დაჯარიმება

უნდა

განახორციელოს

ადგილობრივმა

აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, რადგან სასამართლოს მიერ მიღებული სანქციის
აღსრულება დროში გაიწელება.
ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით სხვა შენიშვნები და
წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1.

„ა(ა)იპ

„ლანჩხუთის

ადმინისტრაციულ
ფორმების

მუნიციპალიტეტის

სამართალდარღვევათა

დამტკიცების

შესახებ“

საზოგადოებრივი

საქმისწარმოებისას

ლანჩხუთის

ჯანდაცვის

ცენტრის“

დოკუმენტების

მუნიციპალიტეტის

ტიპური

საკრებულოს

დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2.

დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ

საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ფრაქციებს

–

„ქართული

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.
3.

პროექტი

კომისიისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად
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სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრის მენეჯერი ვლადიმერ ჩხაიძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მეორე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30
იანვრის

N7

დადგენილებაში

ცვლილების

შეტანის

თაობაზე“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს
სამანდატო,

საპროცედურო,

იურიდიულ

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიის

მიერ

მომხსენებლად განსაზღვრულმა წევრმა ადამ ხუხუნაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ
საკრებულოს

აპარატის

საშტატო

ნუსხაში

ახალი

რეგულაციებით

მოხდა

ხელშეკრულებით მომუშავე მუშაკთა შტატში შეყვანა, ასევე რამდენიმე დამხმარე
მოსამსახურესათვის ხელშეკრულების გაფორმება. საჯარო სამსახურის ბიუროდან არის
რეკომენდაცია, რომ საშტატო ნუსხაში ერთიანად იყოს შესული მუშაკთა რაოდენობა,
რადგან იოლი გახდეს დადგენა, ამა თუ იმ საჯარო დაწესებულებაში რამდენი მუშაკი
მუშაობს.

ბიუროს წევრები მიერ დადგენილების
წინადადებები არ გამოთქმულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

პროექტთან დაკავშირებით

შენიშვნები და

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა
და

თანამდებობრივი

სარგოს

ოდენობების

დამტკიცების

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის

შესახებ“

ლანჩხუთის

N7 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის
განხილვისათვის

ძირითად

კომისიად

განისაზღვროს

საკრებულოს

სამანდატო,

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
2.

დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სამანდატო,

საპროცედურო,

იურიდიულ

მუნიციპალიტეტის

საკითხთა

საკრებულოს

და

ფრაქციებს

ეთიკის
–

კომისიასა

„ქართული

და

ლანჩხუთის

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.
3.

პროექტი

კომისიისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად
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სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ადამ
ხუხუნაიშვილი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის წესრიგის მესამე
საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის
24 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა, ადამ ხუხუნაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლიდან გამომდინარე
აუცილებლობა დადგა მოხდეს წარმოდგენილ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა.
ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების
წინადადებები არ გამოთქმულა.

პროექტთან დაკავშირებით

შენიშვნები და

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №13 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო,

იურიდიულ

მუნიციპალიტეტის

საკითხთა

საკრებულოს

და

ფრაქციებს

ეთიკის
–

კომისიასა

„ქართული

და

ლანჩხუთის

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.
3.

პროექტი

კომისიისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად
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სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ადამ
ხუხუნაიშვილი.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.
დღის

წესრიგის

მეოთხე

საკითხზე:

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გენდერული

თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო საკრებულოს
სოციალურ საკითხთა, განათლების,
თავმჯდომარემ,
წერილის

კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის

ია ჩხაიძემ. მან აღნიშნა,

რომ მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს

N01/3007

თანახმად, რომელიც ეხება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციებს, წარმოადგინა - „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. მისი თქმით,
ცვლილება

განპირობებულია

„გენდერული

თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს

კანონის მე-13 მუხლიდან გამომდინარე.
ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით

შენიშვნები და

წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი
დებულების

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილების პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ფრაქციებს

–

„ქართული

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.

3.პროექტი

კომისიისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად
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სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ია
ჩხაიძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო
მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის

საქმიანობის

დებულების

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N38 დადგენილების
ძალადაკარგულად
საკრებულოს

გამოცხადების

დადგენილების

თაობაზე“
პროექტი

ლანჩხუთის

სხდომას

მუნიციპალიტეტის

წარუდგინა

გამგეობის

ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების
უფროსმა, ელიკო იმნაძემ. მან აღნიშნა, რომ 2017 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა „საჯარო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საჯარო სამსახურში კონკურსის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის
N204 დადგენილება, რომლითაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის
დამტკიცების

შესახებ“

საქართველოს

მთავრობის

2014

წლის

18

ივნისის

N412

დადგენილება. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ძალადაკარგულად უნდა
გამოცხადდეს

„ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

საჯარო

მოხელეთა

კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო- საატესტაციო კომისიის
საქმიანობის

დებულების

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N38 დადგენილება.

ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით

შენიშვნები და

წინადადებები არ გამოთქმულა.

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის
ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის N38
დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

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

დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სამანდატო,

საპროცედურო,

იურიდიულ

მუნიციპალიტეტის

საკითხთა

საკრებულოს

და

ფრაქციებს

ეთიკის
–

კომისიასა

„ქართული

და

ლანჩხუთის

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.
3.

პროექტი

კომისიისა

და

ფრაქციების

მიერ

გამოთქმულ

შენიშვნებთან

ერთად
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სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი მაგული კუნჭულია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეექვსე

საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი
სარგოს

ოდენობების

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას წარუდგინა გამგეობის სოციალურ
საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის
უფროსმა, თამარ ფირცხალაიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ

გამგეობის სოციალურ

საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს
დაეწერა სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის

მიმდინარე

წლის 1 აგვისტოს N791 წერილი, რომელსაც თან ერთვის აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, ელგუჯა გვაზავას (2017 წლის 27
ივლისის) №243 წერილი, მუნიციპალიტეტში დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე
პასუხისმგებელი პირის საშტატო ერთეულის შემოღებასთან დაკავშირებით. ვინაიდან
სახელმწიფო ახორციელებს დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის და
კომპაქტურად ჩასახლების პროგრამას, აგრეთვე ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები
როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. იმისათვის,
რომ დევნილების პრობლემები მაქსიმალურად იქნას მიტანილი მთავრობამდე და მათაც
ხელი მიუწვდებოდეთ სახელმწიფო სერვისებსა და სხვა, მათთვის განკუთვნილ
სიკეთეებზე, მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ სპეციალური საშტატო
ერთეულის არსებობა, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშუალოდ დევნილთა
პრობლემების

მოგვარებაზე.

მუნიციპალიტეტის

აღნიშნულ

საფინანსო-

საკითხთან

საბიუჯეტო

და

დაკავშირებით

მუნიციპალური

ლანჩხუთის
შესყიდვების

სამსახურს (2017 წლის 2 აგვისტოს N970 წერილი)
აღნიშნული

საკითხი

კულტურის,

განხორციელდეს

სპორტისა

და

მიზანშეწონილად მიაჩნია

სოციალურ

ახალგაზრდულ

საკითხთა,

საქმეთა

განათლების

სამსახურში ერთ-ერთი

გამოთავისუფლებული თანამშრომლის მიერ და დაევალოს დევნილთა საკითხების
მოგვარება.

ზემოაღნიშნულის

პრობლემები

მაქსიმალურად

გათვალისწინებით,
იქნას

მიტანილი

მიუწვდებოდეთ სახელმწიფო სერვისებსა

და

იმისათვის

მთავრობამდე
სხვა

რომ
და

მათთვის

დევნილების
მათაც

ხელი

განკუთვნილ

სიკეთეებზე, სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია სპეციალური საშტატო ერთეულის
არსებობა, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშუალოდ დევნილთა პრობლემების
მოგვარებაზე. ამისათვის, სამსახურის სტრუქტურაში უნდა შევიდეს ცვლილება.
კერძოდ,

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

განათლების

კულტურის,

სპორტისა

და

გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

საქმეთა

სამსახურში

ახალგაზრდულ

განათლებისა და კულტურის განყოფილების

წამყვანი სპეციალისტის შტატის

შემცირების ხარჯზე ერთი წამყვანი სპეციალისტის შტატით გაიზარდოს ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

სოციალურ

საკითხთა,

განათლების

კულტურის,

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

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

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის N19 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს განკარგულების პროექტი შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
2.

მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ

საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის
უფროსი, თამარ ფირცხალაიშვილი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მეშვიდე საითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017
წლის

მეოთხე

კვარტლის

სამუშაო

გეგმის

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტი

სხდომას

წარუდგინა

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ, ბესიკ ტაბიძემ.

ბიუროს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით სხვა შენიშვნები და
წინადადებები არ გამოთქმულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკრგულების
პროექტის განხილვისათვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
2.

განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოთ სივრცით-ტერიტორიული

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას, სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ
საკითხთა და ეთიკის კომისიას, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას, სოციალურ საკითხთა,
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას, ეკონომიკის, ქონების
მართვისა

და

ბუნებრივი

მუნიციპალიტეტის

რესურსების

საკრებულოს

ფრაქციებს

საკითხთა
–

კომისიასა

„ქართული

და

ლანჩხუთის

ოცნება–დემოკრატიული

საქართველო“, „ქართული ოცნება–კონსერვატორები“, „დამოუკიდებელი“, „მაჟორიტარები“,
„ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“, „მეტი
ქალი პოლიტიკაში“ და „უკეთესი ლანჩხუთისათვის“.
3.

პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29
სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4.

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე ბესიკ ტაბიძე.
საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ხელაძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

სხვადასხვა:

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარემ,

ჯუმბერ ბლაგიძემ აღნიშნა, რომ სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ერთი თვის უკან ჩატარდა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამვლითი სამუშაოების

პირველი ფაზა, რომელსაც დროებითი ეფექტი ჰქონდა. მისი თქმით, ავიაციის დახმარებით
ხორციელდება

შეწამვლითი სამუშაობი და კვლავაც უნდა გაგრძელდეს, რაც

სუფსის

ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის მოთხოვნაა. დეპუატატმა ასევე აღნიშნა, რომ
სუფსის

ადმინისტრაციულ

ერთეულში

მიმდინარეობს

გაზიფიცირების

პროცესი,

ამავდროულად გაზის ტრანსპორტირების კომპანია აწარმოებს სამუშაოებს, რომელიც ქ.
ქობულეთთან შეკრავს წრეს და გაზის მომარაგება იქნება ორმხრივი. საყანე ფართობებიდან
სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის მიერ ზოგ ადგილას ამოღებულ იქნა გაზის მილები.
დარჩენილი ამოთხრილი კვლები კი წვიმის დროს იტბორება, რაც მოსახლეობას ურთულებს
საყანე ფართობებთან მისვლას. კვლები ასევე საფრთხის შემცველია პურუტყვისთვის.
მოსახლეობის თხოვნაა, იმ კომპანიამ, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს, სწრაფად მოაგვაროს
აღნიშნული პრობლემა.
საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ხელაძემ აღნიშნა, რომ აზიური ფაროსანას
წინააღმდეგ ავიაციით შეწამვლითი სამუშაოების შესრულებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის
გუბერნატორს, მერაბ ჭუნუყვაძეს.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ

ია ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ

კარგი იქნებოდა აზიური

ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამვლითი სამუშაოების შესრულება უფრო ადრე დაწყებულიყო,
მაგრამ ზოგიერთი ოპონენტის მხრიდან

არასწორი ინფორმაციის გაჟღერებით პროცესი

მნიშვნელოვნად შეფერხდა. მოსახლეობა კი ფაქტობრივად მოსავლის გარეშეა დარჩენილი.
მისი თქმით, მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს რაიმე ფორმა და მიმართოს პარლამენტს,
ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რათა დაზარალებულმა მოსახლეობამ მიიღოს რაიმე
სახის კომპენსაცია.
საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიის

თავმჯდომარემ,

ალექსანდრე

სარიშვილმა აღნიშნა, რომ გაჟღერებული ინფორმაცია, თითქოს პრემარატი „ბიფეტრინი“
ძალიან

საფრთის

შემცველი

იქნებოდა

როგორც

ადამიანისთვის,

ასევე

შინაური

პირუტყვისთვის, აღმოჩნდა მცდარი. აქედან გამომდინარე, სათანადოდ ვერ განხორციელდა
ეფექტურად შეწამავლითი სამუშაოების შესრულება. მოსახლეობაში დარიგდება მექნიკური
დამჭერები, სატყუარები, რომლებიც უფრო ეფექტური შედეგის მომტანი იქნება, მისი თქმით,
სახელწიფოსთან ერთად ყველანი აქტიურად უნდა ჩაერთოს მავნებელთან ბრძოლაში.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ია ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ მექანიკური დამჭერებისა და
სატყუარების მოსახლეობაში დარიგება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება ადრე, რადგან ერთი
აზიური ფაროსანა დაახლოებით 40 000 კვერცხს დებს და მავნებელი გეომეტრიული
პროგრესიით მრავლდება.
ფრაქცია „მეტი ქალი პოლიტიკაში“ თავმჯდომარემ,

ნონა მურვანიძემ აღნიშნა, რომ

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა მუნიციპალიტეტში უნდა დაწყებულიყო ბევრად
ადრე, მარტი- აპრილის თვიდან. რეალურად კი დაიწყო ივლისის თვეში, რასაც შედეგი ვერ
მოჰყვებოდა. მისი თქმით, ერთ-ერთ საკრებულოს სხდომაზე თითოეული დეპუტატის

მაგიდაზე დარიგებული იყო ანოტაცია პრეპარატ „ბიფეტრინზე“, თუ რა ზიანის მომტანი იყო
იგი, რაც თვითონ ხელისფლების ნამოქმედარი იყო.
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ
ხელისფლების

გავრცელებული

არ

ია ჩხაიძემ განმარტა, რომ აღნიშნული ანოტაცია
ყოფილა,

არამედ

ის

დაარიგა

არასამთავრობო

ორგანიზაციამ.
საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისიის

თავმჯდომარემ,

ალექსანდრე

სარიშვილმა აღნიშნა, რომ კომპენსაციაზე საუბარი ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ამისთვის
ცენტრალურ ბიუჯეტში წინასწარ არის შესაბამისი მუხლი გაანგარიშებული. გურიის
რეგიონში

თხილიდან დაახლობით 300 მილიანი ლარი შემოდიოდა, ბევრად მეტი

სამეგრელოს რეგიონში.

რაც ჯამში ალბათ 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. ეს კი

კომპენსაციისთვის ძალიან დიდი ციფრი იქნება და ნაკლებად წარმოსადგენია, სახელმწიფომ
ამ ოდენობის სახსრების მობილიზება შეძლოს.
გამგებლის პირველმა მოადგილემ, ნუგზარ ცინცაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს
მთავრობამ რაც აზიური ფაროსანას ბრძოლის წინააღმდეგ გააკეთა, არცერთ სახელწიფოს
მსგავსი სირთულის სამუშაოები თავისი სახსრებით არ განუხორციელებია. პროცესში
ჩართულია უკვე ავიაცია, იქმნება სპეციალური ჯგუფები, მოსახლეობაში დარიგდება
ძვირადღირებული მექანიკური დამჭერები, სატყუარები, შესაწამლი პრეპარატები. პროცესში
ასევე

ჩართულია მეცნიერთა ფართო წრე, იხარჯება ძალიან ბევრი ფული, რათა აზიური

ფაროსანა საქართველოში დამარცხებულ იქნას.

ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

გიორგი ხელაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს ბიურო

