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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა წულაძის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის შესახებ

ა ნ გ ა რ ი შ ი

 

წარმოგიდგენთ ჩემს, როგორც საკრებულოს წევრის ანგარიშს, რომელიც 
შედგენილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსისა“ და საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, 
ის მოიცავს  2018 წლის სამუშაო პერიოდს.

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, პარტია „ქართული 
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს წარდგინებით მივიღე მონაწილეობა და გავხდი 
ნიგოითის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი.

საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას ვახორციელებდი საკრებულოს 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიაში. გახლავართ 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარე.

მონაწილეობა მივიღე: 22 საკრებულოს სხდომაზე, - ბიუროს სხდომაზე; 5 სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომაზე; 8 
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 
სხდომაზე. ჩავატარე ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეების “  ფრაქციის სხდომა 7-ჯერ.  

გარდა ამისა, რეგულარულად ვესწრებოდი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ 
სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებსა და ტრენინგებზე.

პერიოდულად შეხვედრები მქონდა ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან), როგორც 
საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში, ასევე უშუალოდ სოფელში, ვისმენდი მათ 
პრობლემებს და ვცდილობდი მაქსიმალურად მოგვარებას.  

ასევე, ნიგოითის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან ერთად 
აქტიურად განვიხილავდით აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის  საკითხებს,  გაცნობებთ, 
რომ შეწამვლითი სამუშაოები ეტაპობრივად ჩატარდა და წლევანდელ წელს 
მიმდინარეობს წერტილოვანი შეწამვლითი სამუშაოები.

მინდა მოგახსენოთ იმ პროექტებზე და  დახმარებებზე, რომელიც ნიგოითის  
ადმინისტრაციულ ერთეულში  განხორციელდა. კერძოდ ეს პროექტებია:

- სოფელ ქვიანში:
ვიქტორ ასკურავას სახლთან მოეწყო გაბიონი 7 765 ლარის ღირებულების;
აკაკი პაიჭაძის ეზოსთან მოეწყო გაბიონი 6 870 ლარის ღირებულების;



ბაქარი მეგრელიშვილის ეზოსთან მოეწყო გზის დამცავი 19 549 ლარის 
ღირებულების;
ნინელი ფირცხალაიშვილის ეზოსთან შეკეთდა ხიდი 4 176 ლარის ღირებულების;
ფიჩორის უბანში, სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე, მოეწყო ხიდი 65 263 ლარის 
ღირებულების;

- ჭყონაგორაში:

გიორგი ორმოცაძის ეზოსთან მოეწყო ნაპირსამაგრი 4 053 ლარის ღირებულების;

ირინა ორმოცაძის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 25784 ლარის 
ღირებულების;

დაიგო ჯიხეთის დედათა მონასტრის სამკილომეტრიანი ასფალტირებული გზა.

- ჯაპანაში:

დავით გეგუჩაძის ეზოსთან მოეწყო გაბიონი 20338 ლარის ღირებულების;

ციალა ცინცაძის ეზოსთან მოეწყო გაბიონი 6110 ლარის ღირებულების;

- ჩოლობარგში:

რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დავით ცინცაძის უბანში, მოეწყო ღია 
სანიაღვრე არხები 13775 ლარის ღირებულების;

- ნიგოითში:

სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე, ირაკლი ორაგველიძის უბანში, მოეწყო ღია 
სანიაღვრე არხები 12103 ლარის ღირებულების;

ციალა მაკალათიას ეზოსთან მოეწყო ნაპირსამაგრი გაბიონი 4856 ლარის 
ღირებულების;

მამუკა კალანდარიშვილის ეზოსთან მოეწყო ნაპირსამაგრი გაბიონი 9038 ლარის 
ღირებულების;

მამაოს ეზოსთან მოეწყო გაბიონი 10029 ლარის ღირებულების;

სასაფლაოსთან მოეწყო დამცავი ნაპირსამაგრი და განხორციელდა ხიდის 
დაზიანებული ბურჯის აღდგენა 3356 ლარის ღირებულების;

რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს, როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა, 2018 
წელს შუამდგომლობა გავუწიე 141 ბენეფიციარს, აქედან:

- სამკურნალო და საოპერაციო დახმარება გაეწია 35 ბენეფიციარს 11 111 ლარის 
ღირებულების, ხოლო 7 ბენეფიციარს გადაუდებელი საოპერაციო დახმარება 
გაეწია სარეზერვო ფონდიდან;

- ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსებით 
სარგებლობს 2 ბენეფიციარი;

- მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამიდან დახმარება გაეწია 52 
ბენეფიციარს, საერთო ღირებულებამ შეადგინა 7 468 ლარი;



- ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება გაეწია 14 ბენეფიციარს, რამაც 
შეადგინა 2450 ლარი;

- მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამით სარგებლობს 1 ოჯახი, ყოველთვიური ღირებულება 
100 ლარი. 

- ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამით 
სარგებლობს 6 ბენეფიციარი;

- მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით სარგებლობს 1 ოჯახი;
- ერთჯერადად, სახლის სახურავის შესაკეთებლად თანხა გადაეცა 6 ოჯახს, ჯამში 

2800 ლარის ოდენობით;
- სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 17  ოჯახს გადაეცა  სამშენებლო მასალა 

(სახლის სახურავი).

მე როგორც საკრებულოს წევრი და მაჟორიტარი დეპუტატი გავაგრძელებ აქტიურ 
მუშაობას საკრებულოსთან, მუნიციპალიტეტის მერიასთან და სოფლის ამომრჩევლებთან. 
რათა 2019 წელი უფრო წარმატებული გახდეს სოფლისთვის.

და ბოლოს მადლობა მინდა გადავუხადო საკრებულოს მთლიან შემადგენლობას და 
საკრებულოს აპარატს თანადგომისათვის.   

ზაზა წულაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეები"


