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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქალაქის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  დეპუტატის, ზაალ სანაძის  მოსახლეობასთან შეხვედრისა და 2018 

წლის ანგარიშის წარდგენის 

ოქმი

                                                                                                       

     მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.

     სოფელი, თემი, დაბა: ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეული.

     შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 1 ივლისი, 2019 წელი 15.00 საათი.

     შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  
ბესიკ ტაბიძე, საკრებულოს დეპუტატი ზაალ სანაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
კონსერვატორების“ თავმჯდომარის მოადგილე, დეპუტატი კარლო კვიტაიშვილი,  
საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში  მაია კუპატაძე, საკრებულო მეოთხე 
რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინო ებრალიძე, საკრებულოს 
მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცირა ბზეკალავა, 
საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის 
მოვალეობის შემსრულებელი ნანა წილოსანი, საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის 
პირველის კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი რუსუდან გვარჯალაძე და საკრებულოს 
წევრის ამომრჩევლები.

    ანგარიშის მოსმენის დაწყებამდე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე, ბესიკ ტაბიძე მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას, ამომრჩევლებს. 
განაცხადა, რომ საკრებულოს  წევრი ზაალ სანაძე არის აქტიური დეპუტატი, 
რეგულარულად ესწრება და მონაწილეობს საკრებულოს, კომისიებისა და ფრაქციის 
მუშაობაში, ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ამომრჩეველთან, ზრუნავს მათი პრობლემების 
მოგვარებაზე.

     საკრებულოს წევრმა ზაალ სანაძემ, საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად, 
წარმოადგინა მის მიერ საანგარიშო პერიოდში  2018 წლის  როგორც საკრებულოს, ასევე 
საკრებულოს ფრაქციასა და კომისიებში გაწეული მუშაობის ანგარიში. ისაუბრა მის მიერ 
ამომრჩეველთა პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით გაწეულ საქმიანობაზე, 
ასევე, ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელებულ  ინფრასტრუქტურულ 
პროექტებზე. 

    მან აღნიშნა, რომ  საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას ახორცილებდა 
საკრებულოს ორ მუდმივმოქმედ კომისიაში : სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და ეკონომიკის, ქონების, ბუნებრივი 



რესურსების საკითხთა კომისიაში, ასევე  ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო“-ში .

    დეპუტატი ზაალ სანაძის თქმით, საანგარიშო პერიოდში  შეხვედრები ჰქონდა 
ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან). ძირითადად მოთხოვნები შეეხებოდა სოციალური 
პრობლემების და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

   მან ყურადღება გაამახვილა საკრებულოსა და კომისიის სხდომებზე მის მიერ 
დაყენებულ საკითხებზე, რომელიც მოსაწესრიგებელია, კერძოდ:

  - ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე შიდა გზები,  სასმელი წყალი და  გარე განათება,  
ლაშისღელის სასაფლაოს  მისასვლელი გზა;  საჯარო სკოლებში სველი წერტილები; 
აუცილებელია მაწანწალა ძაღლებისთვის თავშესაფარი; ქალაქის ტერიტორიაზე, 
პირველი საჯარო სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხი;

    მან ასევე ისაუბრა სამომავლო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე: სოფელ გვიმბალაურში 
აშენდება საფეხბურთო აკადემია, რომელიც აღზრდის მომავალ წარმატებულ 
ფეხბურთელებს. 

     საკრებულოს წევრმა ზაალ სანაძემ ქალაქის მოსახლეობას მიმართა თხოვნით, რომ 
ესაუბრათ მათი  პრობლემების შესახებ. 
     მოქალაქე ჟორა ცინცაძემ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ საყანე ფართობები არ არის 
შეღობილი, სადაც ამავდროულად მიმდინარეობს სამელიორაციო სამუშაოები, 
მოსახლეობამ ვერ დაამუშავა აღნიშნული ფართობები.

    მოქალაქე გოგი სანაძემ განაცხადა, რომ N2 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზი 
ავარიულია, იატაკი დაზიანებულია, წვიმის დროს იტბორება  და აუცილებელია მისი 
გარემონტება.

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატმა ზაალ სანაძემ მადლობა 
გადაუხადა თანადგომისთვის მოსახლეობას, აღუთქვა დახამრება და პრობლემების 
ეტაპობრივად  მოგვარება.  
      ასევე მადლობა გადაუხადა საკრებულოს მთლიან შემადგენლობას და საკრებულოს 
აპარატს ნაყოფიერი მუშაობისთვის. 

პატივისცემით,

ზაალ სანაძე

საკრებულოს წევრი
საკრებულოს წევრები


