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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ამირან ქანთარიას მიერ 2018 
წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის’ 88-ე მუხლის თანახმად წარმოგიდგენთ ანგარიშს 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 
2018 წლის 20 ნოემბრამდე ჩემს მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.

    2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, პარტია „ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს პარტიული სიით გავხდი ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

    ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და საკრებულოს 
რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში 
უფლებამოსილებას ვახორციელებდი საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და  საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიებში, ასევე ვარ ფრაქცია 
„ქართული ოცნება-მრეწველები-ს წევრი.   

   საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მივიღე საკრებულოს  18, საკრებულოს  
კომისიების 5  და ფრაქციის  3 სხდომაში.  როგორც საკრებულოს წევრი აქტიურად 
ვმონაწილეობდი საკრებულოს მიერ კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტების 
მიღება-დამტკიცებაში. გამოვყოფ რამდენიმე მნიშვნელოვან აქტს. საანგარიშო 
პერიოდში განხილული და დამტკიცებული იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 
წლის ბიუჯეტი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამები, 
მისი გაცემისა და მიღების  წესი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
სოციალურ-კულტურული ღონისძიებები და მისი დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 
თანხის გაცემის წესი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი, მოწონებული იქნა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს 
განსახორციელებელი პროექტები,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გადაუდებელი 
ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით 2019 წელს 
განსახორციელებელი საჯარო შენობების მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტები  და 
ა.შ.

          სხდომებზე ჩემს მიერ დაყენებული იქნა სხვადასხვა პრობლემური საკითხები.  
ესენია: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებების შესახებ, ქალაქის 
ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებისა და ქალაქის ცენტრში გარე ვაჭრობის 
მოწესრიგების, ასევე, კოსტავას ქუჩაზე ნაძვის ხეების გადაბელვის და კლინიკა 



„ჯამრთელობის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე   ასფალტის საფარის მოწესრიგების 
საკითხები.

  როგორც საკრებულოს წევრს, შეხვედრები მქონდა ამომრჩევლებთან 
(მოქალაქეებთან). მოთხოვნები ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ  დახმარებებს და 
ინფრასტრუქტურულ საკითხებს. სოციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოხდა 
მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამების ფარგლებში.

  საანგარიშო პერიოდში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სტიქიის 
შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის სახლის სახურავის უზრუნველყოფა საჭირო 
სამშენებლო მასალით. ასევე, გადახურული იქნა დაზარალებულ მოსახლეთა საცხოვრებელი 
სახლები. კერძოდ:

 2017 წლის 15-16 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 7 მოსახლეს გაეწია 
სახლის სახურავის უზრუნველყოფა საჭირო სამშენებლო მასალით;

  2018 წლის 30 ნოემბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 48 მოსახლეს გაეწია 
სახლის სახურავის უზრუნველყოფა საჭირო სამშენებლო მასალით;

 2018 წლის  მარტის  სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 12 მოსახლეს გაეწია 
სახლის სახურავის უზრუნველყოფა საჭირო სამშენებლო მასალით;

 2018 წლის 2 აპრილის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 5 მოსახლეს გაეწია 
სახლის სახურავის უზრუნველყოფა საჭირო სამშენებლო მასალით;

 2018 წლის 30 ნოემბრის სტიქიის შედეგად 9 დაზარალებულ მოსახლეს 
გადაუხურეს საცხოვრებელი სახლი.

     ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა შემდეგი სახის 
ინფრასტრუქტურული პროექტები. კერძოდ:

 გელა ღონღაძის ეზოსთან მდინარე ორაგვისღელეზე ყორე ქვის გაბიონის მოწყობა.   
(რომლის ღირებულებამ შეადგინა 29 963 ლარი);

 კვირკველიას ქუჩაზე მიმდებარედ საცხოვრებელი სახლის უკან მდებარე ღელის 
კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები. (9 232 ლარი);

 ცაბაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა.(19 711 ლარი);


ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების აღდგენა/რეაბილიტაცია. კერძოდ:

 ებრალიძის ქუჩაზე რკ.ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა (33 619 ლარი);
 გოგიჩაიშვილის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა რომელიც 

დასრულდება წელს აგვისტოს ბოლომდე, დაგეგმილი სამუშაოების 70% 
შესრულებულია,რომელიც ჯამში 45 971 ლარი დაჯდა.

 ცინცაძის ქუჩაზე რკ. ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა (22 434 ლარი);
 მშვიდობის ქუჩა, ჩიჩუების აღმართზე სანიაღვრე არხების მოწყობა (30 211 ლარი);
 ყოფილი ჭადრაკის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა (7 173 ლარი);
 მდინარე ლაშისღელეზე ურუშაძის ქუჩის მიმდებარედ ორ ადგილზე 30+20=50 

გრძ/მ მდინარის ნაპირსამაგრის მოწყობა (16 665 ლარი);
 ყოფილი სასტუმროს და სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა(71 000 ლარი);
 ქალაქის მაჩხვარეთთან დამაკავშირებელ გზაზე ყორე ქვის გაბიონის მოწყობა(15 

704 ლარი);
 ლაშისღელეში ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა(314425 ლარი);



 ურუშაძის  ქუჩაზე  სანიაღვრე არხების მოწყობა (87 337 ლარი) ;
  ყაზბეგის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა;
 ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა(65 480 ლარი);
 ურუშაძის ქუჩაზე გიორგი შარაბიძის სახლთან გაბიონის მოწყობა;
 კერხანოჩიევის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა; 
 მოიხრეშა ლიშისღელის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა;

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან  სოციალური დახმარების 
გაცემისა და მიღების წესის შესაბამისად ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამით ისარგებლა 82 ბენეფიციარმა, 
ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამით 7 ბენეფიციარმა, 
მრავალშვილიან ოჯახთა პროგრამით ისარგებლა 8 ბენეფიციარმა,    მძიმე საცხოვრებელ 
პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფის  პროგრამით 
(ქირავნობით)- 25 ბენეფიციარმა.

 2019 წელს ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში  დაგეგმილი და მიმდინარე  
ინფრასტრუქტურული პროექტებია:

- გაერთიანებული წყალმომარაგების  კომპანიის მიერ მიმდინარეობს ქალაქის 
ტექნიკური წყლით მომარაგება;

- მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრე არხების მოწყობა;
- ურუშაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა;
- ბაგრატიონისა და ბარათაშვილის ქუჩის შესახვევებთან  სანიაღვრე არხების 

მოწყობა;
- თავისუფლების ქუჩის პირველ შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა;
- წმ. ნინოს ქუჩაზე და წილოსნების უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა;
- ბაგრატიონის ქუჩაზე ლაშა დუდუჩავას სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა;
- თავისუფლების ქუჩაზე იგეგმება ი.დუნდუას სახელობის ხელოვნურსაფარიანი 

მოედნის რეაბილიტაცია;
- თავისუფლების ქუჩაზე ასფალტის საფარის წერტილოვანი შეკეთება;
- იგეგმება მდინარე ლაშისღელის კალაპოტის გაწმენდა;
- ბარათაშვილის ქუჩის ბოლოში არხის მოწესრიგება;

 მე, როგორც საკრებულოს წევრი, გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას როგორც 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ასევე ამომრჩევლებთან და ყველა ღონეს ვიხმარ, რათა ჩემი 
სადეპუტატო უფლებამოსილების  პერიოდში შესაძლებლობიდან გამომდინარე გადაწყდეს  
ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას.

ამირან ქანთარია

საკრებულოს წევრი
საკრებულოს წევრები


