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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა კომისიის #9 სხდომის
დასკვნა
ქ. ლანჩხუთი

1. 12. 2011.

2011 წლის 1 დეკემბერს მოწვეულმა სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომამ განიხილა
შემდეგი საკითხი:
1. „ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალური პროგრამების პროექტების

გახილვის შესახებ“.
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა
პროგრამების პროექტებისის განხილვის შესახებ“.
3. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ“.
4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის პროექტის
განხილვის შესახებ“.

დღის წესრიგის პირველ საკითხზე : „ ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის

სოციალური პროგრამების პროექტების გახილვის შესახებ“ გამოითქვა შემდეგი შენიშვნები:
1. მშობიარეთა 50%–იანი თანადაფინანსების პროგრამაში ამოღებულ იქნას ზედა ზღვარი და
ნებისმიერ მშობიარეს გაეწიოს აღნიშნული დახმარება და შესაბამისმა სამსახურმა
შეისწავლოს აღნიშნული საკითხი.
2.

თავისუფლებისა

და

ტერიტორიული

მთლიანობისათვის

ბრძოლაში

მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამაში დაემატოს 7000 ლარი

დაღუპულ
ერთჯერადი

დახმარებისათვის. აღნიშნული თანხა მოაკლდეს ეკონომიურად შეწირვებულ ოჯახებზე
სათბობი შეშით უზრუნვეყოფის პროგრამას.

3. კომისიამ დააყენა საკითხი შემუშავდეს ,,მუნიციპალიტეტის მმართველობის ორგანოში
(საკრებულოსა

და

გამგეობაში)

დასაქმებული

სადეკრეტო

შვებულებაში

მყოფი

მუშაკების სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურების პროგრამა“, საქართველოს შრომის
კოდექსის თანახმად.
აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის
სოციალური პროგრამების პროექტები მიღებულ იქნა და სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება
საკითხის 2011 წლის 6 დეკემბრის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში შეტანის
შესახებ.
დღის წესრიგის მეორე საკითხზე : „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალურკულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების განხილვის შესახებ” საკითხის განხილვისას
გამოითქვა, რომ ბალახის ჰოკეისტთა ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი ხარჯები (1500
ლარი)
ლარი ამოღებულ იქნას სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამებიდან და
დაემატოს ა.(ა
.(ა).ი
).ი.პ. სპორტულ ცენტრს,
ცენტრს, ასევე მიზანშეწონილია მოსწავლეთა ექსკურსიებზე
ტრანსპორტირების

ხარჯების

დაფინანსება

სოციალურ-კულტურულ

ღონისძიებათა

ხარჯიდან განხორციელდეს საჯარო სკოლების მეშვეობით.
სოციალურ საკითხთა კომისიაზე განსახილველად შემოვიდა ა.(ა
.(ა).ი
).ი.პ. კულტურული
.(აა).
).ი
ტურიზმის
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრისა და აა.(
.(
ი.პ. ტური
ზმის განვითარების
ცენტრის პროექტების „თემო“
თემო“, „წერტილი რუკაზე“
რუკაზე“, „შემეცნებითი თამაშები“
თამაშები“, „ტურისტული
სასწავლო ლაშქრობალაშქრობა-შეჯიბრება“
შეჯიბრება“, „მდინარე სუფსაზე საწყლოსნო ტურიზმის განვითარების“
განვითარების“
დაფინანსების საკითხი, რომლებიც კომისიის გადაწყვეტილებით უნდა განხორციელდეს 2012
წლის დასაწყისში საბიუჯეტო ზრდის პირობებში.
ამ

შენიშვნების

გათვალისწინებით

კომისიის

წევრებმა

პროექტი

მიიჩნიეს

მომზადებულად საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.
დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:
მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
საკითხზე: ,,ლანჩხუთის
,,
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
პროექტის განხილვისას გამოიკვეთა, rigi sakiTxebi:
1. municipalitetis balaxis hokeistTa gundis transportirebis xarji 1500
lari amoRebul iqnas soc.kulturuli RonisZiebebis xarjidan da daematos
a.(a).i.p sportul centrs.
2. moswavleTa
eqskursiebze
transportirebis
xarjebis
dafinanseba
soc.kulturuli RonisZiebebis xarjidan ganxorcieldes sajaro skolebis
meSveobiT.
3. mawanwala ZaRlebisagan teritoriis dacvis xarjebi
7000 lari
gaerTiandes dasufTavebis RonisZiebebis xarjebSi.
4. safinanso samsaxurSi damatebiT Seiqmnas auditiს ganyofileba.
5. `amerikuli TeTri pepelas~ gavrcelebis SezRudvis RonisZiebebis xarjebi
Setanil iqnas biujetis proeqtis xarjebSi.
6. 2012
welSi
qonebis
auditoriuli
gaTvaliswinebuli biujetSi.

SemowmebisaTvis

xarjebi

iqnas

