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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სპარტაკ კვაჭაძის

 მოსახლეობასთან შეხვედრის  და 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის 

ო  ქ  მ  ი

მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

სოფელი, თემი, დაბა: ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული ერთეული 

შეხვედრის ჩატარების  თარიღი: 27.06.2019 წელი,  12:00 საათი

შეხვედრას ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს წევრი ამირან 
გიგინეიშვილი, მერის წარმომადგენელი ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
ვასილ ბურძგლა, საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი 
სპეციალისტი გურამ ბოლქვაძე.

საკრებულოს წევრმა, სპარტაკ კვაჭაძემ მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ 
მოსახლეობას მობრძანებისთვის და წარადგინა საკრებულოსა და ბიუროს სხდომებზე, 
ასევე საკრებულოს ფრაქციასა და კომისიებში 2017 წლის 27 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 
დეკემბრის ჩათვლით გაწეული მუშაობის ანგარიში. ისაუბრა საანგარიშო პერიოდში მის 
მიერ გაწეულ საქმიანობაზე, რომელიც ეხებოდა ამომრჩეველთა პრობლემური 
საკითხების გადაწყვეტას, ასევე, ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელებულ  
ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებზე. 

საკრებულოს წევრის, სპარტაკ კვაჭაძის მოხსენებით, 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში, პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ წარდგინებით მიიღო მონაწილეობა და გახდა საკრებულოს წევრი 
ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულიდან.

საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსით“ და საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, 
საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას ახორციელებდა საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიაში,  ამავდროულად არის 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე.

მონაწილეობა მიიღო 24 საკრებულოს, როგორც რიგით ასევე რიგგარეშე სხდომაზე. 
საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით და საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით 



დაესწრო სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას 5-
ჯერ, ჩაატარა ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების“ სხდომას 5-ჯერ.  

მონაწილეობა მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო 
სტრუქტურების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებსა და ტრენინგებზე.

პერიოდულად შეხვედრებს მართავდა ამომრჩევლებთან როგორც საკრებულოს 
ადმინისტრაციულ შენობაში, ასევე უშუალოდ სოფელში, ისმენდა მათ პრობლემებს და 
ცდილობდა მაქსიმალურად მათ მოგვარებას. 

ასევე, ჯურუყვეთის  ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან ერთად 
აქტიურად განიხილავდა აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის  საკითხებს,  შეწამვლითი 
სამუშაოები 2018 წელს ოთხ ეტაპად ჩატარდა და წლევანდელ წელს მიმდინარეობს 
წერტილოვანი შეწამვლები.

საკრებულოს წევრმა, სპარტაკ კვაჭაძემ მოხსენება გააკეთა იმ პროექტებზე და  
დახმარებებზე, რომელიც ჯურუყვეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  განხორციელდა, 
როგორც საქართველოს მთავრობის ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის 
მხარდაჭერით. კერძოდ ეს პროექტებია:

- ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კერძოდ, კვაჭაძეების უბანში, 
რომელიც მოწყვეტილი იყო გარე სამყაროს გაკეთდა გზა 18 000 ლარის 
ღირებულების;

- ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კერძოდ ჯურუყვეთში გაკეთდა 
გარე განათების  53 სანათი 12 ახალი ბოძით, ჯამში 15 600 ლარის ოდენობით;

- სოფელ ეწერზე 35 სანათი 11 ახალი ბოძით 12 000 ლარის ოდენობით;
- სოფელ ბაღლეფში 19 სანათი, 19 ახალი ბოძით 12000 ლარის ოდენობით;
- ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაკეთდა 225 256 ლარის 

ღირებულების წყლის პროექტი, რომელიც მოიცავს 214 ოჯახს. 

რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს,  როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა 2018 
წელს შუამდგომლობა გაუწია 21 ბენეფიციარს, როგორც მძიმე საცხოვრებელ პირობებში 
მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამის სარგებლობით ისე გადაუდებელი 
საოპერაციო ხარჯის დაფინანსებაზე,  კერძოდ: ოპერაცია 29 ბენეფიციარი 7560 ლარი, 
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართული ორი ბენეფიციარი ფინანსდება გზის ხარჯით, 
2018 წელს მედიკამენტური დახმარება გაეწია 21 ბენეფიციალს 3367 ლარით. სარეზერვო 
ფონდიდან დახმარება გაეცა 2 ოჯახს 700 ლარის ოდენობით.

2018 წლის  30 ნოემბრის  სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 21  ოჯახს გადაეცა  
სამშენებლო მასალა (სახლის სახურავი).

რაც შეეხება 2019 წელს, მიმდინარეობს სოფელ ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული 
შენობის გადახურვა-გარემონტება.

საკრებულოს წევრმა სპარტაკ კვაჭაძემ ჯურუყვეთის მოსახლეობას მიმართა 
თხოვნით, რომ მიეწოდებინათ ინფორმაცია, როგორც ადმინისტრაციულ ერთეულში 
არსებული, ასევე პირადი  პრობლემების შესახებ.



ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ძირითად 
პრობლემას წარმოადგენდა წყლით უზრუნველყოფა, კერძოდ არ მიეწოდება რამოდენიმე 
უბანს წყალი, ვინაიდან მოსაგვარებელია სათავე ნაგებობის მოვლა-პატრონობა. 
საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ და მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჯურუყვეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში სპარტაკ კვაჭაძემ პრობლემის მოგვარებისთვის დახმარება 
აღუთქვა.

დამსწრე მოსახლეობამ საკრებულოს წევრს სპარტაკ კვაჭაძეს მადლობა გადაუხადა 
ადმინისტრაციულ ერთეულში გაწეული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
შესრულებისთვის. რომელიც ეხებოდა გაბიონის მოწყობას, გარე განათების მოწესრიგებას, 
გზის საფარი ნაწილის მოწესრიგებას და ა.შ.

საკრებულოს წევრმა, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჟორიტარმა 
დეპუტატმა სპარტაკ კვაჭაძემ მოსახლეობას აქტიურ მუშაობას შეჰპირდა 
საკრებულოსთან, მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად. რათა მომდევნო წლები უფრო 
წარმატებული გახდეს სოფლისთვის.

ასევე, მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ მოსახლეობას ნდობისთვის, საკრებულოს 
მთლიან შემადგენლობას და საკრებულოს აპარატს თანადგომისთვის.

სპარტაკ კვაჭაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"


