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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის და აკეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის გოგი მორჩილაძის
მოსახლეობასთან შეხვედრის  და 2018 წლის ანგარიშის

წარდგენის ოქმი.

მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.
სოფელი, თემი, დაბა: აკეთის ადმინისტრაციული ერთეული. 
შეხვედრის ჩატარების  თარიღი: 15.07.2019 წელი  12:00 საათი.

   შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს წევრი და აკეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი გოგი მოჩილაძე,  მერის წარმომადგენელი აკეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მანუჩარ ღლონტი, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი მარიამ 
კუპრაძე, საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი  
სპეციალისტი გურამ ბოლქვაძე.

     დეპუტატმა გოგი მორჩილაძემ მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ  
გამონახეს დრო მათთან შესახვედრად და საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად, 
წარმოადგინა მის მიერ საანგარიშო პერიოდში 2017 წლის 27 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 
დეკემბრის ჩათვლით, როგორც საკრებულოს, ასევე საკრებულოს ფრაქციაში 
ამომრჩევლებთან ერთობლივად გაწეული მუშაობის ანგარიში. ისაუბრა საანგარიშო 
პერიოდში მის მიერ ამომრჩეველთა პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით 
გაწეულ საქმიანობაზე და ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელებულ  
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 

    დეპუტატმა გოგი მორჩილაძემ აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში ის იყო 
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე და ჩაატარა 
ფრაქციის  5 სხდომა, სულ საანგარიშო პერიოდში ესწრებოდა 13 საკრებულოს, როგორც 
რიგით, ასევე რიგგარეშე სხდომას, შეხვედრები ქონდა ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან) 
როგორც საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში, ასევე გასვლითი. მისი თქმით, 
ამომრჩეველთა მოთხოვნები ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ დახმარებებს და 
ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, ასევე აქტიურად განიხილავდნენ აზიურ ფაროსანასთან 
ბრძოლის  საკითხებს, რომელიც 2018 წელს ოთხ ეტაპად ჩატარდა.

      დეპუტატმა გოგი მორჩილაძემ ისაუბრა  იმ პროექტებზე და დახმარებებზე, რომელიც 
აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  განხორციელდა როგორც საქართველოს 
მთავრობის, ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით. მან,  როგორც 
მაჟორიტარმა დეპუტატმა 2018 წელს შუამდგომლობა გაუწია 34 მოქალაქეს, აქედან 14  
ადამიანს დახმარება გაეწია მედიკამენტებზე, 16 ბენეფიციარს დაუფინანსდა საოპერაციო 
თანხა ჯამში 7281 ლარის ოდენობით, ასევე დახმარება გაეწია 2  მრავალშვილიან ოჯახს, 
ქირავნობის პროგრამით  6 ოჯახს და ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის 
ქრონიკულ უკმარისობით დაავადებულ ერთი ბენეფიციარს, 2018 წელს სტიქიური 



მოვლენების შედეგად დაზარალებულ 15 ოჯახს  ერთჯერადად გაეწია დახმარება 35744 
ლარის ოდენობით და კიდევ დასაკმაყოფილებელია 2019 წლის 2 აპრილის სტიქიის 
შედეგად დაზარალებული  5 ოჯახი.

  დეპუტატმა გოგი მორჩილაძემ ასევე ისაუბრა  2019 წელს აკეთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  დაგეგმილ და მიმდინარე  ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ესენია:

რკ/ ბეტონის გზა მოეწყო:
გაგურში ტარიელ ხინიკაძის ეზოსთან,
გაგურის ხიდზე და მისასვლელებთან,
ქვ./აკეთში კულტურის სახლის მიმდებარედ,
ქვ./აკეთში ზეგანში,
ქვ./აკეთში ყოფილ ჩაის ფაბრიკასთან,
ჭანჭათში ზაურ ვადაჭკორიას ეზოსთან,
ჭანჭათში ცისანა ჩხაიძის ეზოსთან,
ზ./აკეთში ბერიძის ეზოსთან,
ზ./აკეთში ლაღიძეების აღმართში,
ნიკიფორე თვალაბეიშვილის ეზოსთან.
სულ ჯამში შეადგენს 303891 ლარს.

     ხიდები მოეწყო გაგურში ზაურ აბულაძის უბანში და ქვ./აკეთში ზაურ კილაძის 
ეზოსთან,
რევაზ აბაშიძის ეზოსთან მოეწყო მილხიდის სათავისი, ლია ვადაჭკორიას ეზოსთან  
მოეწყო ნაპირსამაგრი.

     აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვადასხვა  ადგილებში შიდა გზების 
აღდგენაზე დაიხარჯა 19947 ლარი, ხოლო ღია სანიაღვრე არხების მოწყობაზე 8000 ლარი.

     დეპუტატმა გოგი მორჩილაძემ მის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენის 
შემდეგ, სთხოვა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მიეწოდებინათ ინფორმაცია, როგორც 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული, ასევე პირადი  პრობლემების შესახებ. 

    შეხვედრაზე მოსახლეობის მხრიდან დაისვა პრობლემური საკითხები:

    მოქალაქეებმა დავით ვადაჭკორიამ და ბადრი წულაძემ აღნიშნეს, რომ სოფელ 
ააააათში საჭიროა მოსაცდელის გაკეთება, ასევე მოსაწესრიგებელია სასფლაოსთან 
მისასვლელი გზა და ღობე.  

    მერის წარმომადგენელმა აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მანუჩარ ღლონტმა 
აღნიშნა, რომ მოსაცდელის გაკეთება საჭიროა ქვემო აკეთშიც.

    მოქალაქე გულნარა ჩიჩუამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ კარგი იქნება თუ ე.წ. მეგობრობის 
წყაროსთან გზას გაასწორებენ, რომელიც  დიდ თანხებან არ არის დაკავშირებული.

    მოქალაქე ირმა კალანდაძემ აღნიშნა, რომ ქვემო აკეთში სასაფლაოს  მიმდებარე 
ტერიტორიაზე   საჭიროა გარე განათების გაკეთება. 

    მოქალაქე ილია თოხაძემ ითხოვა ზემო აკეთში შიდა გზების მოწესრიგება, სტადიონის 
გაკეთება და გაზიფიცირება.



   მოქალაქე გიორგი ორაგველიძემ აღნიშნა, რომ ნუგზარ მორჩილაძის ეზოს წინ 
დაზიანებულია ხიდი, რომელიც  ვერ ატარებს წყალს და იტბორება მიმდებარე 
ტერიტორია.

   მოქალაქე იოსებ ბარამიძემ აღნიშნა, რომ აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
კარიერი ფუნქციონირებს ყოველგვარი ნორმების დარღვევით, კერძოდ, ხელშეკრულებით 
დაშვებულია ხრეშის ამოღება 1,5 მ-ის სიღრმემდე და ამოღებულია დაახლოებით 6 მ 
სიღრმეზე, რის შედეგადაც მდინარეში წყალი დაშრა.

   როგორც შეხვედრაზე გამოიკვეთა, აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
ადგილობრივი მოსახლეობის საერთო პრობლემად კვლავ რჩება ცენტრალური გზის და 
წყალმომარაგების მოწესრიგება.

    აკეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი გოგი მორჩილაძე და 
ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე მოსახლეობას 
შეძლებისდაგვარად დახამრებას და რიგი პრობლემების მოგვარებას დაპირდა.

პატივისცემით,

გოგი მორჩილაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები"


