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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრისა და  ჩიბათის 
ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ჩახვაძის

მოსახლეობასთან შეხვედრის  და 2018 წლის ანგარიშის

წარდგენის ოქმი.

მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

სოფელი, თემი, დაბა:  ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეული

შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 13. 06. 2019 წელი 12:00 საათი

    შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და 
ამავდროულად ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი 
გიორგი ჩახვაძე, მერის წარმომადგენელი ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ალეკო 
კუკულაძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი თამარ ფირცხალაიშვილი და სოფელ ჩიბათის ადგილობრივი 
მაცხოვრებლები.
     საკრებულოს წევრმა, ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარმა 
დეპუტატმა გიორგი ჩახვაძემ მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ 
გამონახეს დრო მათთან შესახვედრად და საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად, 
წარუდგინა მის მიერ საანგარიშო პერიოდში 2017 წლის 27 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 
დეკემბრის ჩათვლით, როგორც საკრებულოს, ასევე საკრებულოს ფრაქციასა და 
კომისიებში ამომრჩევლებთან ერთობლივად გაწეული მუშაობის ანგარიში. მან აღნიშნა, 
რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფუნქციონირებს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია 8 (რვა) წევრის 
შემადგენლობით. დეპუტატმა ვრცლად ისაუბრა შესრულებული სამუშაოების შესახებ, 
რომელიც მოიცავს მისი, როგორც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრისა 
და საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარის მიერ გაწეულ მუშაობას. მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს ბიუროს 



გადაწყვეტილებით და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული გრაფიკით 
მოწვეული იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 12 სხდომა, ასევე ერთი 
გასვლითი სხდომა ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან (25.04.2019). სხდომებზე მოხდა, როგორც სამუშაო გეგმით 
გათვალისწინებული, ასევე მიმდინარე საკითხების განხილვა. კომისიამ როგორც მერიის 
სამსახურებიდან, ასევე საკრებულოს სხვა კომისიებიდან ინიცირებული პროექტები 
განიხილა, შეისწავლა და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები. კომისიის მიერ 
შესწავლილი იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
არსებული საპრივატიზაციო გეგმასა და ნუსხაში შესატანი ქონებები. ასევე კომისიის მიერ 
რეკომენდაცია მიეცა შესაბამის სამსახურებს, რათა მიემართათ შესაბამისი 
სამინისტროსთვის, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული 
უსახური ქონებები, რომლებიც იმყოფება ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, 
საბოლოოდ მოეხდინათ მათი პრივატიზება ან გადმოცემა მუნიციპალიტეტისათვის, 
რომლებიც ამახინჯებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის იერსახეს და ასევე საფრთხის 
შემცველია მოსახლეობისათვის. დეპუტატის განმარტებით კომისიის საქმიანობის 
ეფექტურობა მის წევრთა აქტიურობაზე არის დამოკიდებული. რიგ საკითხებზე აზრთა 
სხვადასხვაობის მიუხედავად კოლეგებთან ერთად მიღწეული იქნა შეთანხმება. კომისიის 
ოქმები და დასკვნები ქვეყნდება პროაქტიულად. მისი თქმით, ამომრჩეველს შეუძლია არა 
მარტო ვებ-გვერდზე გაეცნოს, არამედ დაესწროს კომისიის სხდომებსაც. ინფორმაცია 
კომისიის სხდომების გამართვის შესახებ მოსახლეობას სმს   შეტყობინებით ეგზავნება. 
ჩართულობის ამ და სხვა მექანიზმების გამოყენება აადვილებს  მუშაობას. 

      მაჟორიტარი დეპუტატის განმარტებით ანგარიშგება მნიშვნელოვანი და 
საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც არა მარტო გაწეული საქმიანობის შესახებ 
სტატისტიკურ მონაცემებს შეიცავს, არამედ საშუალებას იძლევა მოხდეს ანალიზი რა 
გაკეთდა და ასევე რა შეიძლება დაიგეგმოს სამომავლოდ.

     დეპუტატმა 2018 წელს ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის შემავალ სოფლებში  
განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, კერძოდ:

- მოეწყო 500 მეტრი გზის ასფალტის საფარი მერის უბანში;
- ე.წ. ,,დაფნარაშიც“ ასევე მოეწყო გზის ასფალტის საფარი;
- გაკეთდა ხიდი რობერტი ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან;
- კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა სოფ. ჩიბათის საბავშვო ბაღს;
- სოფ. ჩიბათის არაერთ მაცხოვრებელზე გაწეული იქნა დახმარება სახლის სახურავებით 
უზრუნველყოფის მხრივ;
- მოეწყო ნაპირსამაგრი გაბიონები ჩიბათის ადმინისტარციულ ერთეულში მდებარე 
სვიმონ კანანელის სახელობის ტაძრის მიმდებარედ და ასევე, არაერთი ადგილობრივი 
მკვიდრის საცხოვრებელ სახლთან.
-კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 
სტადიონს, შეიქმნა საფეხბურთო გუნდი „ჩიბათი“, რომელიც წარმატებით ასპარეზობს.
      მაჟორიტარმა დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ სოფელ ჭალაზე უახლოეს პერიოდში 
დაიწყება გაზიფიცირების სამუშაოები.



        დეპუტატმა გიორგი ჩახვაძემ, მის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენის 
შემდეგ, სთხოვა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მიეწოდებინათ ინფორმაცია, როგორც 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული, ასევე პირადი  პრობლემების შესახებ. 

    ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გამოითქვა შემდეგი სახის პრობლემები:

- სოფ. ჭალაზე მინი-სტადიონის მოწყობა.
- ქვემო ჩიბათში საყანე ფართობებთან არსებული ხიდის გაწმენდა.
- ქვემო ჩიბათში  წყლის მოწესრიგების საკითხი.
- სოფლის შიდა გზების მოწესრიგებისა და სანიაღვრე კვლების გაწმენდის საკითხი.
- აზიური ფაროსანას საწინაღმდეგოდ ჩასატარებელი ღონისძიებების საჭიროება.
- ,,ედიშერის უბანში“ გარე განათების პრობლემა.
- „ზედა მერე“-ს უბანში სასმელი წყლის პრობლემა.

      ასევე მოქალაქე ირა ვაშალომიძემ აღნიშნა, რომ მისი საცხოვრებელი სახლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე წვიმის შედეგად დაზიანებული იქნა ღობე და საჭიროებს 
ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობას.
     დასასრულს, ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა 
გიორგი ჩახვაძემ  მოსახლეობას შეძლებისდაგვარად დახმარებას და რიგი პრობლემების 
მოგვარებას დაპირდა. 

   პატივისცემით,

გიორგი ჩახვაძე

კომისიის თავმჯდომარე
ეკონომიკის, ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია


