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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, სუფსის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ კუკულავას მოსახლეობასთან შეხვედრის  

და 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის ოქმი.

მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

სოფელი, თემი, დაბა: სუფსის  ადმინისტრაციული ერთეული 

შეხვედრის ჩატარების  თარიღი: 28.06.2019 წელი  12:00 საათი

  შეხვედრას ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს წევრი და  
სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ კუკულავა, 
მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში  დავით 
გუმბარიძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
ნუნუ სულაკაძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში  მაია კუპატაძე, საკრებულოს 
აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი რუსუდან გვარჯალაძე.

     საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და აღნიშნა, რომ 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
ავალდებულებს ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჟორიტარ დეპუტატს, რომ წელიწადში 
ერთხელ თავის ამომრჩეველს წარუდგინოს  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში, რათა 
მოსახლეობა იყოს საქმის კურსში იმის შესახებ,  თუ რა გაკეთდა.  პრობლემა ბევრია და 
ყველაფერი ერთბაშად ვერ მოგვარდება, მაგრამ  უნდა გამოიკვეთოს, თუ რა არის პრიორიტეტი 
და რისი გაკეთება იგეგმება სამომავლოდ.

     ანგარიშის წარდგენამდე საკრებულოს წევრი და  სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ კუკულავა მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და მადლობა 
გადაუხადა ადგილობრივ მოსახლეობას მობრძანებისა და ჩართულობისთვის. ამის შემდეგ, მან  
აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს საკრებულოს რეგლამენტით გათვალისწინებული მუშაობის ერთ-
ერთი საპასუხისმგებლო ეტაპი - საკრებულოს წევრების მიერ წლის განმავლობაში გაწეული 
მუშაობის შესახებანგარიშის ჩაბარება.   

     საკრებულოს წევრმა და  სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჟორიტარმა დეპუტატმა 
ზურაბ კუკულავამ  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 



კოდექსი“ -ს 88-ე მუხლის თანახმად წარმოადგინა  2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 20 
ნოემბრამდე მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში. მან აღნიშნა, რომ ანგარიშგება 
მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც არა მარტო გაწეული საქმიანობის 
შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს შეიცავს, არამედ საშუალებას იძლევა გაანალიზონ, თუ რისი 
გაკეთება შეძლეს და რა შეიძლება დაგეგმონ სამომავლოდ. 

     ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და საკრებულოს რეგლამენტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას 
ახორციელებდა საკრებულოს ორ მუდმივმოქმედ კომისიაში: 1) საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია;  2) საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისია; ამავდროულად არის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
მრეწველები“-ს თავმჯდომარის მოადგილე. 

     მონაწილეობა მიიღო  საკრებულოს 20, როგორც რიგით, ასევე რიგგარეშე სხდომაში.  
დაესწარო საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის სხდომას 10-ჯერ, ხოლო საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომას 12-
ჯერ.

     როგორც საკრებულოს წევრი, აქტიურად მონაწილეობდა საკრებულოს მიერ კანონქვემდებარე 
სამართლებრივი აქტების მიღება-დამტკიცებაში. გამოყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტი. 
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. 

     როგორც სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის მკვიდრი  და მაჟორიტარი დეპუტატი,  
აქტიურად იყო ჩართული სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში რომ განხორციელებულიყო  
მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები. 2018 წელს განხორციელდა  შემდეგი 
ინფრასტრუქტურული პროექტები:

- სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოხდა  გაზიფიცირება; 
- რამზეს გოგუას სახლის წინ მილ-ხიდის მოწყობა;
- ახალსოფელში რკინიგზის მიმდებარედ რკინა ბეტონის ხიდის მოწყობა;  
- სუფსაში ე. წ „ზდანიებთან“ არსებული სანიაღვრე არხის გაწმენდა;



     მან ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტის შესახებ,  რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 
აღდგენილი იქნა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, სადაც სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს 
სულ  გამოეყო 92 000 ათასი ლარი, რომელიც დაიხარჯება სოფლის მოსახლეობის ინტერესების 
გათვალისწინებით. 

    გარდა ამისა, სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში  დაგეგმილია შემდეგი  
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება: 

- ტაბანათში რეგიონალური ფონდის გადაწყვეტილებით დაწყებულია წყლის 
სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება;

- მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით სუფსის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში აშენდება საბავშვო ბაღი;

- საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უშუალო გადაწყვეტილებით სუფსაში 
აშენდება ამბულატორია;

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით: 

- ახალსოფელში მოეწყობა გარე განათება;
- ტაბანათში მოეწყობა გარე განათება;
- ჩქუნში სოფლის სასაფლაოზე მისასვლელ გზას ჩაუტარდება რეაბილიტაცია;
- ხიდმაღალაში მოეწყობა შიდა გზები;
- სოფელ გრიგოლეთსა და მალთაყვაში შეიღობება საერთო სასაფლაოს ტერიტორია;
- სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში მოეწყობა გარე განათების 

სისტემა და   სკვერი;

      როგორც საკრებულოს წევრს, შეხვედრები ჰქონდა ამომრჩევლებთან.  მოთხოვნები 
ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ  დახმარებებს და ინფრასტრუქტურულ საკითხებს.

      სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებით მოთხოვნების დაკმაყოფილება 
შეძლებისდაგვარად მოხდა მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამების ფარგლებში.  სუფსის 
ადმინისტრაციული ერთეულში:

 მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამით ისარგებლა - 17-მა 
ბენეფიციარმა (2795,55 ლარი);

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამით ისარგებლა - 11 
ბენეფიციარმა (2844 ლარი);

 ერთჯერადი დახმარება გაეწია  - 15 ბენეფიციარს (2450 ლარი);
 დიალეზის პროგრამაში ჩართულია -6 ბენეფიციარი (144 ლარი თითოეულს);
 მრავალშვილიანი ოჯახების პროგრამაში -4 ბენეფიციარის ოჯახი;
 სარეზერვო ფონდიდან დახმარება გაეწია - 3 ბენეფიციარს;
 ქირავნობის პროგრამაში ჩართულია -2 ბენეფიციარი;  
 ყოველთვიურ  დახმარებას იღებს - ომის  3 ვეტერანი; 



     რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
სტიქიით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების შედეგად სახლის სახურავი 
მასალით უზრუნველყოფილი იქნა 38 მოქალაქე,  ხოლო   სახლის სახურავის სრული აღდგენა 
განხორციელდა 1 მოქალაქისთვის. გარდა ამისა, 2 ბენეფიციარს დახმარება გაეწია სახლის 
აღდგენასთან დაკავშირებით, ხოლო 1 მოქალაქეს გადაეცა საცხოვრებელი სახლის აივნის მასალა.

      მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის  მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს აზიურ 
ფაროსანასთან ბრძოლა.  2018  წელს სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეწამვლითი 
სამუშაოები 4 ეტაპად ჩატარდა, რომლის შედეგად შეიწამლა საყანე ფართობები და საკარმიდამო 
ნაკვეთები. განხორციელდა როგორც წერტილოვანი შეწამვლა, ასევე -თერმული ნისლით 
დამუშავება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გატარების შედეგად  საგრძნობლად შემცირდა 
აზიური ფაროსანას  რაოდენობა და მიაჩნია, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო შედეგიანი იქნება 
მომდევნო წლებში.     

     მან მადლობა გადაუხადა როგორც საკრებულოს ყველა წევრს აქტიური 
თანამშრომლობისათვის, ასევე, საკრებულოს აპარატს. 

    ამის შემდეგ, მაჟორიტარმა დეპუტატმა  მოსახლეობას მიმართა თხოვნით, რომ მიეწოდებინათ 
ინფორმაცია, როგორც ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული, ასევე პირადი  პრობლემების 
შესახებ. 
    
    მოქალაქე  ავთანდილ ჯიჯიეშვილის აზრით,  მოსახლეობა არ არის სრულად 
ინფორმირებული ამა თუ იმ  პროგრამის შესახებ. კერძოდ, როგორც მთავარმა ექიმმა, მან  
აღნიშნა, რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე ბენეფიციარს ერთ ლარად შეუძლია მიიღოს 
საჭირო წამლები. ამასთან, ჩამონათვალში გაიზარდა ძვირადღირებული მედიკამენტების 
სპექტრი, რომელთა შეძენა სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ უფასოდ, ხოლო ასაკით 
პენსიონრებს და ინვალიდებს-50 %-იანი თანადაფინანსებით.  

    მაჟორიტარი დეპუტატი, ზურაბ კუკულავა დაეთანხმა მოქალაქეს და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით 
საჭიროა მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება ტელევიზიით იქნება ეს თუ ბეჭდური 
მედიის საშუალებით. 

    ახალსოფლის საბავშვო ბაღის მენეჯერის, ნუნუ სალუქვაძის თქმით,   სუფსაში ახალი ბაღის 
აშენების შემდეგ ახალსოფლის ბაღი შეუერთდება სუფსის საბავშვო ბაღს. მას აინტერესებს,  
როგორ მოხდება თანამშრომლების გადანაწილება.

   საკრებულოს წევრმა, ზურაბ კუკულავამ განმარტა, რომ ხელმძღვანელი იქნება ერთი, ხოლო 
თანამშრომლები  ბავშვთა კონტიგენტის მიხედვით გადანაწილდება ჯგუფებში.

  ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმასთან 
დაკავშირებით, რომ სუფსის რკინიგზის გადაღმა მწვავედ დგას წყლის მიწოდების საკითხი. 



თავის დროზე, მათი თხოვნით გამოიცვალა ძრავი და რეზინის მილები, მაგრამ პრობლემა მაინც 
ვერ მოგვარდა, რადგან 

ხალხი არ იხდის წყლის საფასურს. აქედან გამომდინარე, მათი თხოვნაა, მოხდეს მოსახლეობის 
გამრიცხველიანება. 

   მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზურაბ კუკულავამ აღნიშნა, რომ ანალოგიური პრობლემა დგას 
ჩქუნში, ახალსოფელში, ტაბანათსა და ხიდმაღალაზე. მისი თქმით, ყველაფერთან ერთად, წყალს 
უნდა მოფრთხილება. არის შემთხვევები, როცა ძალიან ბევრი ოჯახი იყენებს სარწყავ სისტემად,  
ამიტომ წყლი დებეტი ფიზიკურად არ ყოფნით. ამჟამად შესაბამისი პროექტი მომზადებულია, 
რომლის მიხედვით, 47 ოჯახი გამრიცხველიანდება. ამასთან იდგმება 100 ტონის მოცულობის 
მქონე ავზი, რომელზეც შეიძლება  მიუერთდეს 150  ოჯახი, რაც  განხორციელდება 
ეტაპობრივად. 

    ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით  მწვავე პრობლემას წარმოადგენს  სუფსა-ღრმაღელის 
გზაზე არსებული მდგომარეობა, სადაც განხორციელდა გზის დაგრეიდერება.  შედეგად 
ავტომანქანები გადაადგილდებიან სწრაფად, რის გამოც   გზაზე და  მიმდებარე ტერიტორიაზე 
დგება საშინელი მტვერი, რაც ისედაც ძლიერი სიცხის პირობებში ქმნის საშინელ და გაუსაძლის 
მდგომარეობას.  მათ ასევე ყურადღება გაამახვილეს უნაგირას გზაზე შექმნილ სიტუაციასთან 
დაკავშირებით და აღნიშნეს, რომ არსებული პრობლემა აუცილებლად და სასწრაფოდ უნდა 
მოგვარდეს. კერძოდ, აღნიშნულ მონაკვეთზე განთავსებულები არიან ,,ჰაიდელბერგ ცემენტი“-ს 
ტერმინალი, გაზგასამართი სადგური და ნავთობის ბაზა. ყოველივე აქედან გამომდინარე, 
მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ხმაური და ვიბრაცია, ასევე დგას ცემენტის ბუღი და მტვერი, 
რაც  ადამიანების ჯანმრთელობისთვის წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს, რადგან ხელს 
უწყობს ონკოლოგიური დაავადებების განვითარებას. 

     საკრებულოს თავმჯდომარს განცხადებით, ღრმაღელის გზის რეაბილიტაცია მუნიციპალური 
სახსრებით შეუძლებელია.  პროექტი უკვე მომზადებულია. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი 
აწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან აღნიშნულ  საკითხთან დაკავშირებით შესაძლო დახმარების მიღების თაობაზე.

    
     საკრებულოს წევრებმა ბესიკ კუპრაძემ და ზურაბ კუკულავამ  აღნიშნეს, რომ ზემოხსენებული 
საწარმო  წარმოადგენს  გერმანულ კომპანიას, მიუხედავად ამისა, ,ჰაიდელბერგ ცემენტი“-ს 
ტერმინალის მიერ დარღვეულია უამრავი სტანდარტი. პრობლემასთან დაკავშირებით თავის 
დროზე მოსახლეობამ პროტესტის ნიშნად გადაკეტა რკინიგზის მაგისტრალი. საქმეში ჩაერთო 
როგორც ზემდგომი ორგანოები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ საკითხი ვერ 
მოგვარდა. ამის 

შემდეგ, კომპანიას სამჯერ მიმართეს წერილობით, მაგრამ პასუხი არ ყოფილა. ვერც ტერმინალის 
ხელმძღვანელობასთან მოხერხდა შეხვედრა, რადგან ადგილზე არავინ დახვდათ.  საკრებულოს 
წევრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული საკითხი საჭიროებს ერთობლივ და სხვანაირ მიდგომას.  
ყოველივე ამასთან დაკავშირებით,  საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ 
უნდა ჩამოვიდნენ კომპანიის წარმომადგენლები და შეხვდნენ მუნიციპალიტეტის 



ხელმძღვანელობას და მოსახლეობას, რათა გამოინახოს გზები აღნიშნული პრობლემის 
დროულად და სათანადოდ მოსაგვარებლად.

    მოქალქემ ავთანდილ მანჯგალაძემ თხოვნით მიმართა მაჟორიტარ დეპუტატებს და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლებს დახმარების თაობაზე  იმასთან 
დაკავშირებით, რომ ამოწმინდეს არხები,  მაგრამ სამუშაოს დასრულების შემდეგ თანხა არ 
აუღიათ. 

   სუფსის კულტურის სახლის დირექტორმა, ლელა სარიშვილმა აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებამ სცენისთვის გადასცათ მეორადი ფარდები, მაგრამ 
არ გააჩნიათ საჭირო თანხა იმისთვის, რომ განხორციელდეს აღნიშნული ფარდების 
ტრანსპორტირება და სუფსის კულტურის სახლის სცენის შესაბამისად  მათი შეკერვა. 

     ადგილობრივი  მოსახლეობის თქმით, საყანე ფართობებთან გასაწმენდია  დაახლოებით 220 
მეტრ სიგრძის არხი. ასევე მათ აღნიშნეს, რომ ავტობანის  მაგისტრალის გადაღმა საძოვარზე ვერ 
გადადის  საქონელი. გარდა ამისა, შესაღობის საყანე ფართობები, რადგან ავტობანის მხრიდან 
ხაჯალიის ფართობეზე შედის საქონელი. მართალია, დარაჯი არის, მაგრამ ვერ აქცევს სათანადო 
ყურადღებას. 
 
    მოქალაქემ ამირან კუპატაძემ აღნიშნა, რომ ახალსოფელში დაზიანებულია საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი ხიდი, რაც სერიოზულ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას. მან 
თხოვნით მიმართა საკრებულოს თავმჯდომარეს იმასთან დაკავშირებით, რათა გადაეცეთ  
სუფსის რკინიგზასთან არსებული მილები, რომელთა გამოიყენება სრულიად შესაძლებელია  
აღნიშნული ხიდის აღსადგენად.

    მოქალაქემ აივაზ  ზოიძემ  დახმარების თაობაზე თხოვნით  მიმართა მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წარმომადგენლებს მის საცხოვრებელ სახლთან დაკავშირებით შექმნილ 
სიტუაციასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ავტობანის მაგისტრალის მშენებლობის შედეგად 
გზა გადის უშუალოდ მისი სახლის წინ, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც მისი ოჯახის წევრებს და 
მათ შორის, მცირეწლოვან ბავშვებს, ასევე სერიოზული ზიანი მიადგა უშუალოდ საცხოვრებელ 
სახლს,  რომელიც დაიბზარა და ფაქტიურად,  დანგრევის პირასაა. ყოველივე აქედან 
გამომდინარე,  სახლის  შენობაში ცხოვრება ძალიან საშიშია. მისი თქმით, აღნიშნული 
პრობლემის შესახებ შეიტანა განცხადება, რაზეც აქამდე არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ამის 
შემდეგ, პროტესტის ნიშნად აპირებდა გზის გადაკეტვას, მაგრამ პირიქით, მას დააკისრეს 
პირობითი სასჯელი.   მან ასევე აღნიშნა, რომ კოკათი-ტაბანათის მოსახლეობის 

თხოვნაა, რათა მოწესრიგდეს საყანე ფართობებთან მისასვლელი ხიდთან მიწაყრილი, რადგან 
ტრანსპორტი ვერ გადაადგილდება. 

    
    საკრებულოს წევრებმა ბესიკ კუპრაძემ და ზურაბ კუკულავამ  აღნიშნეს, რომ მოქალაქე აივაზ 
ზოიძის მდგომარეობა მართლაც გაუსაძლისი და  დროულად ყურადსაღებია. მით უმეტეს,  რომ 
მის საცხოვრებელ სახლთან კეთდება ესტაკადა, რაც კიდევ უფრო ამწვავებს ამ ოჯახის 



პრობლემას.   ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფება ჭანტურიების ოჯახიც. მათ ადგილზე 
მოინახულეს არსებული მდგომარეობა, რის შემდეგაც  ესაუბრნენ კომპანიის ხელმძღვანელებს. 
ასევე, შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდეს დეპარტამენტში, მაგრამ დღემდე არანაირი რეაგირება 
არ ყოფილა  და პრობლემის ირგვლივ შექმნილია  გაურკვეველი სიტუაცია. 

    შეხვედრის ბოლოს საკრებულოს წევრი და მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ კუკულავა სოფლის 
მოსახლეობას დაპირდა, რომ გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას როგორც მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოში, ასევე ამომრჩევლებთან და ძალ-ღონეს არ დაიშურებს იმისათვის, რომ მისი 
სადეპუტატო უფლებამოსილების  პერიოდში შესაძლებლობიდან გამომდინარე გადაწყდეს 
ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის  მოსახლეობას, 
რათა 2019 წელი უფრო წარმატებული და ნაყოფიერი იყოს  ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.

ზურაბ კუკულავა

საკრებულოს წევრი
საკრებულოს წევრები


