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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე 

საკრებულოს თავმჯდომარის წლიური ანგარიში 

 

პატივცემულო კოლეგებო, დამსწრე საზოგადოებავ, 

  მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ საკრებულოს მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

შესაბამისად. როგორც მოგეხსენებათ, საკრებულო თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის), „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის, საქართველოს საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 

ეს ანგარიში წარმოადგენს 2019 წელს საკრებულოს მიერ გაწეულ მუშაობის ანგარიშს, 

მასში  მიმოხილულია საკრებულოს ბიუროს, თითოეული კომისიის, ფრაქციის, საკრებულოს 

წევრის, გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გაწეული მუშაობა, თვითმმართველობის 

საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობა და სხვა.  

საკრებულოში წარმომადგენლობითი ორგანოს  მუშაობის ორგანიზების მიზნით 

შექმნილია საკრებულოს ბიურო.  ის კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას. მას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

საკრებულოს საქმიანობაში   

როგორც მოგეხსენებათ,  საკრებულო, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანო 

უზრუნველყოფს სხდომების გამართვას, სამართლებრივი აქტების შემუშავებას, განხილვასა და 

მიღებას.  

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა: 

  16  საკრებულოს სხდომა (მათ შორის 6 რიგგარეშე) და   11 ბიუროს სხდომა. 

საანგარიშო პერიოდში მიღებული იქნა:  

 17 -  დადგენილება;   56 - განკარგულება;  174 - თავმჯდომარის ბრძანება.   

   საკრებულოში საკითხის წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისთვის 

ხელის შეწყობის, მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით, შექმნილია საკრებულოს  

კომისიები. ისინი, დარგების მიხედვით აკონტროლებენ მერიის შესაბამისი სამსახურების 

საქმიანობას, ისმენენ მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ, შეიმუშავებენ სათანადო 

რეკომენდაციებს, დასკვნებს და წარმოადგენენ წინადადებებს. ამ კუთხით კომისიებმა გასულ 

წელს გარკვეული მუშაობა გასწიეს. სულ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა   42  სხდომა, აქედან 

ერთი    გაერთიანებული სხდომა. 
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    თითოეული კომისია მაღალი მოტივაციითა და გუნდური მუშაობით არის მოტივირებული, 

რათა დროულად იქნას შესწავლილი მთელი რიგი პრობლემური საკითხები. 

დღესდღეობით საკრებულოში მოქმედებს შემდეგი მუდმივმოქმედი კომისიები: 

1.  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია  -/თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია/;. 

2. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - /თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე/; 

3. ეკონომიკის, ქონების მართვისა და  ბუნებრივი რესურსების  საკითხთა კომისია -

/თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე/; 

4. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისია - 

/თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე/; 

5. სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისია - 

/თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე/;  

 

მოკლედ გაგაცნობთ მათ მიერ გაწეულ მუშაობას.  

      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ   

საანგარიშო  პერიოდში ჩაატარა: 
 

        კომისიის  11  სხდომა;   განიხილა 19 საკითხი;  გამოვყოფ ზოგიერთ მათგანს: 

 

     კომისიამ განიხილა ელექტრონული პეტიცია, ,,გურული მხედრების“ სახელობის მოედნის 

სახელდების შესახებ. აქვე აღვნიშნავ, რომ ინიციატივა ელექტრონული პეტიციის სახით, 

მწერლისა და რეჟისორის, ირაკლი მახარაძის ავტორობით დარეგისტრირდა საკრებულოში. 

პეტიცია აღნიშნულმა კომისიამ  ავტორთან და დაინტერესებულ პირებთან ერთად განიხილა. 

დადებითად შეფასდა როგორც საკრებულოს, ასევე სამთავრობო კომისიების მხრიდან და  

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წინ მდებარე მოედანს ეწოდა გურული მხედრების სახელი. 

სასურველია მომავალში იქ დაიდგას ბრინჯაოს კომპოზიცია. 

    ეს არის პატივისცემის გამოხატვა გურული მხედრების მიმართ, ტურისტული კუთხითაც 

მნიშვნელოვანი ფაქტია, ქალაქიც გალამაზდება და ასევე ღირშესანიშნაობაც იქნება ჩამოსული 

სტუმრებისათვის. 

 

 კომისიამ ასევე განიხილა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო 

ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხი, 
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ინიციატორი საკრებულოს წევრი ამირან გიგინეშვილი.  გრიგოლეთის სანაპირო ზოლში ქვიშის 

მაგნიტური ანომალიის დადასტურების გამო განუზომლად გაიზარდა დასახლების 

სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალი, ამიტომ მიზანშეწონილად ჩაითვალა და შეიქმნა „ 2017-

2021   წლების გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების ინტეგრირებულ სტრატეგიულ გეგმაში“ 

ცვლილების შეტანაზე ორიენტირებული სამუშაო ჯგუფი.  

 

    სამუშაო ჯგუფმა, ბატონ ამირან გიგინეიშვილის ხელმძღვანელობით, ადგილობრივი 

მოსახლეობისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით შეიმუშავა  სოფელ 

გრიგოლეთის სანაპიროს 2019-2023 წლების მდგრადი განვითარების ინტეგრირებული გეგმა. 

სტარატეგიულ გეგმაში მოცემულია ასევე სამომავლო პერსპექტიული ხედვა. გეგმის მიხედვით, 

 2023 წლისთვის გრიგოლეთი გადაიქცევა მიმზიდველ საერთაშორისო რანგის სამკურნალო – 

გამაჯანსაღებელ კურორტად, იქნება კარგი მუნიციპალური (კომუნალური) ინფრასტრუქტურა. 

 

 იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ ასევე განიხილა და შემდეგ შევიდა ცვლილება  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში. კერძოდ, დოკუმენტის 90-ე მუხლი 

დაიხვეწა ამომრჩევლებთან შეხვედრის ნაწილში და იგი მეტად ორიენტირებული გახდა 

მოქალაქეთა აქტიურ და შეუზღუდავ მონაწილეობაზე საჯარო საქმნიანობაში. ასევე 

ცვლილებები განხორციელდა საკრებულოს შემადგენლობაში, როგორც იცით საკრებულო 

პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა საკრებულოს წევრმა თორნიკე ტიკაძემ და მის 

ნაცვლად საკრებულოს წევრი გახდა პარტიული სიით ვენე კვირკველია, ცვლილებები 

განხორციელდა საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა კომისიების შემადგენლობაში და საკრებულოს აპარატის დებულებაში. 

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ და 

სხვა კანონებში შესულმა ცვლილებებმა ნათლად დაგვანახა, რომ საჭირო იყი რიგი 

ნორმატიული აქტების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, ეტაპობრივად 

განხორციელდა ყველა ნორმატიული აქტის სამართლებრივად გამართვა.  

 

   აღნიშნულმა კომისიამ საანგარიშო პერიოდში მოისმინა მერიის სამსახურებისა და ა(ა)იები-ს 

ანგარიშები. აღსანიშნავია, რომ კომისიის მიერ ყოველდღიურ რეჟიმში ათობით მოქალაქეს 

გაეწია იურიდიული კონსულტაცია სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე. 

 

   პატივცემულო კოლეგებო, უნდა აღინიშნოს, რომ საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია ერთ-ერთი წამყვანი კომისიაა საკრებულოში. 
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მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი თანხები 

იხარჯება ინფრასტრუქტურული თუ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სამუშაოების 

შესასრულებლად, ასევე იხარჯება თანხები სტიქიის პრევენციის მიზნით. სწორედ ამიტომ 

ინფრასტრუქტურის კომისიის ხელმძღვანელი და წევრები აქტიურად მონაწილეობენ 

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევასა და განხორციელებაში.    

    საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიამ  

საანგარიშო პერიოდში ჩაატარა 7 კომისიის სხდომა. განიხილა 14 საკითხი. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურს რეაგირებისთვის გადაუგზავნა 32 

პრობლემური საკითხი.  

  აქტუალურობიდან გამომდინარე, მინდა უფრო ვრცლად შევეხო მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს 

 

    წელს ისევ აღსდგა რამდენიმე წლის წინ შეჩერებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, 

რომლის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 748 000 ლარი. სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია და მთლიანად საკრებულო 

აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნული პროგრამის პრიორიტეტების შერჩევის პროცესში. 

თითოეული სოფლის მიხედვით განსახორციელებელი პროექტები შერჩეული იქნა სოფლის 

საერთო კრებებზე. მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში განხორციელდა   სხვადასხვა სახის 

პროექტი. ესენია:  შიდა გზების მოწესრიგება, სანიაღვრე არხებისა და ცხაურების მოწყობა, გარე 

განათების მოწესრიგება, სასაფლაოებთან მისასვლელი და შიდა გზის მოწესრიგება, წყლის 

სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, სოფლის სპორტული მოედნის მოწყობა და ა.შ. 

 

 საკრებულოს წევრები აქტიურად მონაწილეობდნენ მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებაში. საკრებულოს წევრების, მერის 

წარმომადგენლების მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების შედეგად 

მიმდინარეობდა სოფლებში არსებული დაზიანებების მოკვლევა და შესაბამისი 

სამსახურისთვის მიწოდება.   

  წელს  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სტიქიის სალიკვიდაციო თანხით  

მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები (1 500 
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000 ლარი), ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა  ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ადმინისტრაციულ შენობას (88 000 ლარი) 

  უნდა ავღნიშნო, რომ დიდი ყურადღება ექცევა სახელმწიფოს მიერ სტიქიის პრევენციას. 

საკრებულომ მოიწონა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს 

განსახორციელებელი პროექტები. აღნიშნული პროექტი მოიცავს 536 993 ლარის ფარგლებში 

ჩასატარებელ სამუშაოებს:  

 

  ქალაქ ლანჩხუთში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 

  ქალაქ ლანჩხუთში, გოგიჩაიშვილის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 

  ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიამ და შემდეგ 

საკრებულომ სხდომაზე განიხილა და მოიწონა „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის №120 დადგენილების შესაბამისად“ განსახილველად და 

მოსაწონებლად წარმოდგენილი 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა. ამ 

პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყო 175 000 ლარი. ეს თანხა ასე გადანაწილდა: 

1.  სოფელ აკეთში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. (20 400 ლარი); 

2.  სოფელ აცანაში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. (22 000 ლარი); 

3.  სოფელ ნიგოითში ამბულატორიის რეაბილიტაცია.  (27 800 ლარი); 

4.  სოფელ შუხუთში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. (21 765 ლარი); 

 5.  სოფელ სუფსაში ამბულატორიის მშენებლობა.  (83 000 ლარი). 

 

 უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მამათის, გვიმბალაურის, 

ჩიბათის, ლესის, ნინოშვილისა და ჩოჩხათის ამბულატორიებს, ხოლო ახალი ამბულატორიები 

აშენდება ღრმაღელის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანისა და ნიგოითის  ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში. პროექტების განხორციელებისათვის გამოყოფილია 500 000 ლარი 

  

   მიმდინარე წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება ქალაქ ლანჩხუთში, ჟორდანიას 

ქუჩაზე მდებარე ხელოვნურსაფარიან მინი   სტადიონს და თავისუფლებისა და ჭანტურიას 

ქუჩების კვეთაზე არსებულ მინი სტადიონს.  საერთო ღირებულებით (249 613 ლარი). 
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     კოლეგებო, როგორც იცით, სოფელ გვიმბალაურში რეგიონში ერთადერთი ბავშვთა 

საფეხბურთო აკადემია შენდება. ის მოემსახურება  მეზობელ რეგიონებსაც. ეს პროექტი ძალზედ 

მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის. მთლიანად შეიცვლება არსებული ინფრასტუქტურა.   

ამავე ეზოში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ სტადიონის მშენებლობაა 

დაგეგმილი. ბავშვთა საფხბურთო სკოლის მშენებლობა, დამეთანხმებით,   ძალზედ  

მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობის ჯანსაღ გარემოში  

ინტეგრაციისთვის.  აკადემია ხელს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას, როგორც 

მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით.  

 

მიმდინარე წელს დასრულდა ჭადრაკის სახლის სრული რეაბილიტაცია (86 000 ლარი), 

რომელიც 70 ბავშვს ემსახურება. 

 

რაც შეეხება გაზიფიცირების საკითხს მიმდინარე წელს სრულად გაზიფიცირდება აცანის, 

ლესისა და ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც ბუნებრივი აირით ისარგებლებს 

დაახლოებით 2 100 კომლი. 

2020 წლისთვის დაგეგმილია მამათის, აკეთისა და ღრმაღელის ადმინისტრაციული 

ერთეულებში შემავალი სოფლების სრული გაზიფიცირება  

 

 

აქვე მინდა გაგაცნოთ  2020 წელს განსახორციელებელი პროექტები. 

 

2020 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდით განსახორციელებელი პროექტებია: 

 

ქალაქ ლანჩხუთის საფეხმავლო ბილიკების, გარე განათების და მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მრავალბინიანი შენობების ფასადების რეაბილიტაცია; 

ქალაქ ლანჩხუთის 10 ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა; 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების 

რეაბილიტაცია; 

ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია; 

ქალაქ ლანჩხუთში რამდენიმე ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა;  

სოფელ გრიგოლეთში, პალიასტომის ტბაზე შესასვლელის მოწყობა; 

სოფელ ყვავილნარში გზის რეაბილიტაცია; 

სოფელ შუხუთში ლელოს მუზეუმის მშენებლობა; 

ნოე ჟორდანიას სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია; 

ორაგვის ტურისტული ზონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა; 
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კურორტ გრიგოლეთში მოეწყობა შიდა ინფრასტრუქტურა. 

 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამით განსახორციელებელი პროექტი მოიცავს ლესის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციას. 

 

სტიქიის პრევენციის ფონდით  ქალაქ ლანჩხუთში ორ ქუჩაზე მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 

 

 მინდა ავღნიშნო ის გარემოება, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებით 

გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობას დიდ ყურადღებას აქცევს როგორც 

მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური, ასევე საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის 

წევრები, მაჟორიტარი დეპუტატები, მერის წარმომადგენლები, ეს კარგია, მაგრამ 

აუცილებელია მეტი ყურადღების მიქცევა, რათა შესრულებული სამუშაოს ხარისხი იყოს 

მაღალი. 

 

 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონებისა მართვისა  და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიას  საანგარიშო პერიოდში  ჩატარებული აქვს 9 

სხდომა. სხდომებზე განიხილეს  სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული და  მიმდინარე 

საკითხები. ასევე მერიის სამსახურებიდან და საკრებულოს სხვა კომისიებიდან 

ინიცირებული პროექტები. კომისიამ შეისწავლა ისინი და მიიღო შესაბამისი 

გადაწყვეტილებები.  

 

    კომისიის მიერ ასევე შესწავლილი იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საპრივატიზაციო გეგმასა და ნუსხაში შესატანი 

ქონებები.   მათ მიერ რეკომენდაცია მიეცათ მერიის შესაბამის  სამსახურებს მიემართათ 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის, რათა მოახდინონ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული უსახური, მოსახლეობისათვის საფრთხის 

შემცველი  ქონებების პრივატიზება ან გადმოცემა მუნიციპალიტეტისათვის.  

  

 

  გარდა ამისა,  კომისიის მიერ გაიმართა მუშა შეხვედრები მოსახლეობასთან კოლხეთის 

ეროვნულ პარკსა და საშეშე და სამასალე ხე-ტყის მოპოვებასთან დაკავშირებით. ამავე 
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საკითხებზე შეხვედრები გაიმართა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

დარგობრივ კომიტეტთან, სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან. 

  

   საკრებულოს ეკონომიკის, ქონებისა მართვისა  და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია 

აქტიურად იყო ჩართული აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებათა 

დაგეგმვის პროცესში და არაერთი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა აღნიშნული პრობლემური 

საკითხის სწორად წარმართვის მიზნით. აქვე მინდა ავღნიშნო, რომ წელს მოსახლეობის აზრის 

გათვალისწინებით განხორციელდა წერტილოვანი შეწამვლა, ხოლო ისეთ უბნებში, სადაც 

ასეთი სახის სამუშაოები ვერ მოხერხდა, მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა თერმული ნისლით 

დამუშავება. ასევე ყველგან დამონტაჟდა „მოიზიდე და მოკალი“. გარდა ამისა, ათი ტრაქტორი 

მოემსახურა მუნიციპალიტეტს, რომელთა საშუალებით შეიწამლა საყანე ფართობები. 

აღსანიშნავია, რომ საგრძნობლად შემცირდა მავნებლების რაოდენობა და ვფიქრობ   ეს პროცესი 

კიდევ უფრო შედეგიანი იქნება მომდევნო წლებში.  

 

აღნიშნულმა კომისიამ მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ავტომაგისტარლის სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, 

მოსახლეობის მიერ წამოჭრილი არაერთი პრობლემური საკითხის მოგვარებასა და 

დარეგულირების პროცესებში.  

   მათ მიერ ასევე შემუშავებული იქნა არასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი,  განისაზღვრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ასევე, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების 

საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის განაკვეთი. 

 

 საანგარიშო პერიოდში კომისიამ განიხილა  სამართლებრივი აქტების პროექტები და 

გააკეთა შესაბამისი დასკვნები.  

     მათ მიერ განხილული იქნა და სხვადასხვა სახის შუამდგომლობები გაეწია არაერთ 

განცხადებას.  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონებისა მართვისა  და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხთა კომისია მოტივირებულია გუნდური მუშაობით, რათა დროულად იქნეს შესწავლილი 

მთელი რიგი პრობლემატური საკითხები და აგრძელებს აქტიურ მუშაობას. 

 

  მიმდინარე წელს   საკრებულოს რეგლამენტის და კომისიის დებულების დაცვით, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მიერ მოწვეულ იქნა 9 

სხდომა, აქედან ერთი სხდომა ჩატარებულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



9 

 

სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიასთან 

ერთად გაერთიანებული. სხდომებზე  განხილულ და მოსმენილ იქნა, როგორც სამუშაო გეგმით 

გათვალისწინებული, ასევე  მიმდინარე  საკითხები.. კომისიამ როგორც მერიის 

სამსახურებიდან, ასევე საკრებულოს სხვა კომისიებიდან ინიცირებული პროექტები განიხილა, 

შეისწავლა და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები.  

 

   საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის პრინციპიდან 

გამომდინარე აქტიურად მონაწილეობდა, საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 

არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნის საფუძველზე საკრებულოს მიერ მომზადებული 

შესაბამისი განკარგულების პროექტის განხილვაში, რომელიც ეხებოდა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების საფინანსო-ეკონომიური საქმიანობის, ბიუჯეტის შესრულების 

კანონიერების მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის შეფასების მიზნით აუდიტის მოწვევას. 

  

   საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ძირითადი საქმინობა ეხებოდა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განსახორციელებელ ცვლილებებს, რაც უმეტესად 

განპირობებული იყო საქართველოს მთავრობის მიერ მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების, ასევე ჯანმრთელობის 

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით. კომისიამ ასევე შეისწავლა 

ბიუჯეტში თანხების შიდა მონაცვლეობის აუცილებლობის მიზანშეწონილობა.  

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი წლის განმავლობაში გაიზარდა 8 988 661  

ლარით და საბოლოოდ შეადგენს 19 050 064 ლარს. 

  მიმდინარე წლის სექტემბრის თვის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

შემოსულობების სახით მობილიზებულია 15 571 230 ლარი, აქედან შემოსავლების სახით 

მიღებულია 9 233 753 ლარი, რაც წლიური გეგმის 95,7%-ს შეადგენს, მათ შორის დამატებული 

ღირებულების გადასახადი მიღებულია 6 360 611 ლარი, წლიური გეგმის 91,1%; ქონების 

გადასახადი 1 785 746 ლარი, წლიური გეგმის 137,4%; გადაჭარბებით შესრულდა მიწის 

გადასახადის გეგმა. შემოსავლების კუთხით პრობლემა მდგომარეობს მხოლოდ არაფინანსური 

აქტივების კლებაში. როგორც გასულ წლებში, ახლაც არ სრულდება დაგვა-დასუფთავების 

მოსაკრებელი. 

 

 

 

   

 



10 

 

    მიმდინარე წელს ასევე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომებზე მოსმენილ 

იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2019 

წლის ბიუჯეტის ივნისის თვის  შესრულების ანგარიში.  

  კომისიის მიერ განხილული იქნა ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და 

შუამდგომლობები გაეწია კომისიაში შემოსულ ათობით განცხადებას. დროულად ახდენს 

რეაგირებას ყოველ შემოსულ წერილზე. აქტიურად თანამშრომლობს ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურთან. 

  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ორიენტირებულია მაღალ შედეგებზე და ასევე მოქალაქეების 

ინფორმირებასა და აქტიურ ჩართულობაზე, რათა მუნიციპალიტეტის ისეთმა მნიშვნელოვანმა 

დოკუმენტმა, რომელიც არის ბიუჯეტი ასახოს მოქალაქეების აუცილებელი მოთხოვნილებები. 

 

     

   რაც შეეხება  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა კომისიას, ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებული აქვს 6 სხდომა. მათ შორის ერთი 

გაერთიანებული საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიასთან ერთად. განხილულია 11 საკითხი, 

შემოსულია 4 წერილი. ყველა წერილზე გაკეთებულია რეაგირება და გაცემულია შესაბამისი 

პასუხი, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან გადაგზავნილია 12 პრობლემური საკითხი. 

- სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

მიერ განხილულ იქნა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“  დადგენილების - 16  პროგრამა 

და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ 

ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“  დადგენილების -4 

პროგრამა. 

2019  წელს პროგრამის ფარგლებში 1000-ზე მეტ ბენეფიციარს გაეწია დახმარება.  

  სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად ბიუჯეტში გამოყოფილი იყო 565 100 ლარი. 

მოკლედ სტატისტიკურ მონაცემს ჩამოვაყალიბებ სოციალური პროგრამის კუთხით: 

სოციალური პროგრამებით სარგებლობენ: 

 

 

1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა - ისარგებლა  

103 ბენეფიციარმა.  
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2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - ისარგებლა  25 ბენეფიციარმა 

3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამა - ისარგებლა 66 ოჯახმა.  

4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  დახმარების პროგრამა - 83 

ბენეფიციარი.  

5. მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა - ისარგებლა  44 მოსწავლემ; 

6. დღის ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა - ისარგებლა 24 

მზრუნველობამოკლებულმა ბავშვმა; 

7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა - 

ისარგებლა  24 ბენეფიციარმა.   

8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა - დახმარება გაცემულია 51 

ოჯახზე; 

9. სამკურნალო და საოპერაციო  ხარჯებით დახმარების პროგრამა -  ისარგებლა 452 

ბენეფიციარმა.  

10. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა -  59 

ბენეფიციარი. 

11. ლანჩხუთის რეგიონული ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის ამ 

დროისთვის ისარგებლა კლუბის 20 წევრმა. 

12. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა -ისარგებლა   3 

ბენეფიციარმა; 

13. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა - ისარგებლა   3 

ბენეფიციარმა; 

14. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა  - 182 ბენეფიციარმა; 

15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა, რომლითაც ისარგებლა 521 

ბენეფიციარმა.  

16. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო 

კურსის დაფინანსების პროგრამა - 11 ბენეფიციარი.  

 

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ  სოციალურ-კულტურულ 

ღონისძიებათა   პროგრამების ფარგლებში ტარდება სოც-კულტურული ღონისძიებები, 

იმართება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, ხდება შშმ პირების სხვადასხვა აქტივობებში 

ინტეგრირება, წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების წახალისება. რაშიც აქტიურად 
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არის ჩართული  სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

კომისიის თავმჯდომარე და წევრები. 

   მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში გაიმართა  ღონისძიებები სოხუმის დაცემის დღესთან და 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-11 წლისთავთან დაკავშირებით, ასევე აღინიშნა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისს და ფაშიზმზე გამარჯვების 74-ე წლისთავი 9 

მაისს. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში პატივი მიაგეს დაღუპულ მეომრებს და ფულადი 

საჩუქრები გადასცეს ომის ვეტერანებს და დაღუპული მებრძოლების ოჯახებს. 

 

    მიმდინარე წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა 

გაერთიანების ფოლკლორის კაბინეტის ორგანიზებით, ნიგვზიანის მკვიდრის, სახალხო 

მთქმელის, ვახტანგ ტაბიძის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 

გაიმართა. რომელიც მის შემოქმედებასა და ბიოგრაფიას მიეძღვნა.  

   როგორც ცნობილია, მიმდინარე წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს ბრძანებით  ლელობურთს არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 28 აპრილს ტრადიციულად გაიმართა ლელო-

ბურთი, ასევე ჩატარდა სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები,  

ადგილობრივი მოსახლეობისა და მცირე მეწარმეების მიერ წარმოდგენილ იქნა მათ მიერ 

შექმნილი პროდუქცია, რომლის პარალელურად გაიმართა გამოფენა-გაყიდვა. აღნიშნულ 

ღონისძიებებში აქტიურად იყო ჩართული და მონაწილეობდა საკრებულოს სოციალურ 

საკითხთა, განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.  

 

    უნდა ავღნიშნო, რომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი უკვე მეორე წელია მონაწილეობას 

იღებს “ევროპის სპორტის კვირეულში“, რომელიც   ევროკომისიის ორგანიზებით, 2015 წლიდან 

ყოველწლიურად ტარდება და ხელს უწყობს სპორტული და ფიზიკური აქტივობის 

პოპულარიზაციას ევროპის მასშტაბით. სპორტული ღონისძიება იმართება ყველასთვის, 

განურჩევლად ასაკისა, სპორტული გამოცდილებისა, თუ ფიზიკური მომზადების დონისა. 

     როგორც იცით, 15 სექტემბერს მსოფლიო დასუფთავების დღე აღინიშნება. 

ამ დღეს დაგეგმილ აქციებს ჩვენი მუნიციპალიტეტიც შეუერთდა, რომლის ფარგლებშიც 

აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებმა და 

საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებმა.  

 

   

როგორც მოგეხსენებათ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გარდა 

კომისიებისა, დაფუძნებულია ასევე ფრაქციები, რომლებიც წარმოადგენს მსოფმხედველობითი 
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თანხვედრის ან საერთო პოლიტიკური შეხედულების მქონე საკრებულოს წევრთა 

ნებაყოფლობით გაერთიანებას და  საერთო პოლიტიკური მოსაზრებისა და ამოცანების 

მისაღწევადაა შექმნილი.  დღეს საკრებულოში შექმნილია ხუთი ფრაქცია. ესენია: 

- „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“- /თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე/ 

- „ ქართული ოცნება - კონსერვატორები" - /თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე/ 

- ,,ქართული ოცნება–მრეწველები" - /თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე/ 

- „ქართული ოცნება-მწვანეები“-  /თავმჯდომარე ზაზა წულაძე/ 

- „ძალა ერთობაშია“ -  /თავმჯდომარე კახაბერ ასკურავა/ 

 

ფრაქციების მიერ საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარებულია  24  სხდომა,  

   ისინი ჩართულნი არიან სხვადასხვა პროექტების განხილვაში. ჩვენი სურვილია, რომ მათ 

კიდევ უფრო აქტიურად განახორციელონ რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლება-

მოვალეობები, გამოხატონ და გაატარონ საკუთარი კურსი საკრებულოს უფლებამოსილებას 

მიკუთვნებულ საკითხების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით.  

     უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა  რეგლამენტით განსაზღვრული სხდომებისა, საკრებულოში 

ბიუროს წევრებთან ყოველკვირეული  სამუშაო შეხვედრები იმართება, სადაც  მიმდინარეობს 

მსჯელობა პრობლემური საკითხების გადაწყვეტისა და  აღმოფხვრის მიზნით.  

 

კოლეგებო, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე სისტემური და 

საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან 

კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად საკრებულომ შექმნა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული სამართლებრივი 

აქტების ანალიზს გენდერული თვალსაზრისით და შეიმუშავებს წინადადებებს გენდერული 

უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად. 

 

  გენდერული თანასწორობის საბჭო, თავმჯდომარე ციცინო ჩხაიძე, ინტენსიურად მუშაობს, 

ატარებს საბჭოს სხდომებს, ასევე აქტიურად არის ჩართული  მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებულ სოციალურ-კულტურულ და საქველმოქმედო ღონისძიებებში.  
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   მიმდინარე წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ორგანიზაციის საქმიანობაში უფრო მეტად 

აქტიური ჩართულობისათვის სოფლად მცხოვრები ქალბატონების სურვილის შესაბამისად ათი 

„ქალთა სახლი“ დაფუძნდა.  

 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ორგანიზებით, 

მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში შშმ ბავშვების სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნის 

თაობაზე პრეზენტაცია მოეწყო. 

 

თბილისის საკრებულოში გენდერული საბჭოს ეგიდით, ღონისძიება ,,ერთად ვეძებოთ გზები“ 

გაიმართა. შეხვედრას სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლები, 

გენდერულ ხელოვნებასა და კულტურის სფეროში მოღვაწე, ასევე ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებული ქალები ესწრებოდნენ. 

 

   მიმდინარე წელს შშმ პირებს ლანჩხუთის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ორგანიზაციამ 

,,ქალები სამართლიანობითვის“  სამი ეტლი და ჰუმანიტარული ტვირთი გადასცა. 

   მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ჯუნეწერში, ჩიბათსა და ლესაში განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე პირებს სტანდარტული ეტლები გადაეცათ. ეტლები ბენეფიციარებს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარემ ციცინო 

ჩხაიძემ და ამავე საბჭოს წევრმა ცისანა ურუშაძემ მიუტანა. 

    შშმ პირთა უფლებების დაცვის კვირეულთან დაკავშირებით ლანჩხუთში ღონისძიება 

ჩატარდა. შშმ პირებმა თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინა. 

 

     ჩატარდა ფონდი ,,ტასოს“ და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა სხვადსხვა მნიშვნელოვანი 

საკითხები, მათ შორის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. გარდა ამისა გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და წევრები, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატ 

ქალბატონებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 

გამართულ ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში. 

 

     როგორც ცნობილია, საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფას ახორციელებს საკრებულოს აპარატი. მისი 

უფლებამოსილება, სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზება განსაზღვრულია საკრებულოს 

აპარატის დებულებით.  
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისად გაწეული აქვს გარკვეული მუშაობა. თანამშრომელთა შორის ფუნქციები და 

უფლებამოვალეობანი განაწილებულია სტრუქტურის მიხედვით. აპარატის თანამშრომლები 

უზრუნველყოფენ ორგანიზაციულ, იურიდიულ, დოკუმენტურ, ანალიტიკურ და 

საინფორმაციო მომსახურებას. აპარატს დიდი წვლილი შეაქვს საკრებულოს, საკრებულოს 

ბიუროს,  კომისიებისა და ფრაქციების სხდომების, აგრეთვე საკრებულოს და  საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა მიერ სხვა ღონისძიებების ჩატარებაში; აპარატის უფროსი და თითოეული 

საჯარო მოხელე გამოირჩევა მაღალი  პასუხისმგებლობით, შრომისმოყვარეობით. უნდა 

აღინიშნოს, რომ აპარატი სწრაფად და ხარისხიანად ახორციელებს საკრებულოს საქმიანობის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას. ამას ადასტურებს ის, რომ  არაერთი მადლობა 

არის ოფიციალურად მოსული. 

    საანგარიშო პერიოდში აპარატის მიერ მომზადდა სამართლებრივი აქტების პროექტები, 

სხვადასხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებთან გასაგზავნი წერილები, მიმართვები და სხვა 

დოკუმენტები .  (დანართი 1) 

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საკრებულოს აპარატის უფროსს, 

ნინო ძიძიგურს და მის გუნდს ღირსეული სამსახურისთვის. გპირდებით, რომ 2020 წლიდან 

ეტაპობრივად მოხდება თქვენი წახალისება. 

  მიმდინარე წელს, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ 88-ე მუხლის და საკრებულოს რეგლამენტის 131-ე მუხლის შესაბამისად, 

საკრებულოს წევრებმა ამომრჩევლებს წარუდგინეს 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიში. ანგარიშის წარგენა მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც 

არამარტო გაწეული საქმიანობის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს შეიცავს, არამედ 

საშუალებას იძლევა გააანალიზონ, თუ რისი გაკეთება შეძლეს და რა შეიძლება დაიგეგმოს 

სამომავლოდ. თითოეულ შეხვედრაზე მოსახლეობის მხრიდან დაისვა პრობლემური 

საკითხები, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე სოციალური კუთხით. მათი მხრიდან 

განსაკუთრებული  ყურადღება გამახვილდა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შიდა გზების 

მოწესრიგება, გარე განათების მოწყობა, წყლის სისტემისა და სათავე-ნაგებობების გაკეთება და 

რეაბილიტაცია, გაბიონებისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა, ხოლო საოციალური კუთხით 

მოსახლეობის მხრიდან ძირითადად თხოვნა შეეხებოდა მედიკამენტების შეძენასა და 

სოციალური დახმარებების გაცემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.  
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     მოგახსენებთ, რომ  საკრებულოში ტრადიციად ჩამოყალიბდა  მოქალაქეთა  ყოველკვირეული  

მიღება. მიმდინარე წელს 200-მდე  მოქალაქე იმყოფებოდა მიღებაზე, მომართვიანობა 

ძირითადად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მიმართულებით ჭარბობს. 

შესაძლებლობების ფარგლებში ადგილზე ხდება დახმარების გაწევა, ასევე  მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.   

 

 

   ყურადღების მიღმა არც  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები   შშმ პირები რჩებიან, ვინაიდან 

მუნიციპალიტეტისთვის ამ ადამიანების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. ამ მიზნით მოეწყო სხვადასხვა სახის ღონისძიება. მიმდინარე  წელს  

გაგრძელდა შშმ პირებისათვის  სპეციალური საჭიროების ეტლების გადაცემა. აღნიშნული 

ეტლები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს არასამთავრობო ორგანიზაციამ "საქართველოს ქალები 

მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" გადასცა.  

 

    უნდა აღინიშნოს, რომ მოქალაქეები   უკმაყოფილებას გამოთქვამენ სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიმართ, ვინაიდან ხშირია  შემთხვევები, როდესაც უკიდურესად 

შეჭირვებულ ბენეფიციარს უწყდება სოციალური დახმარების მიღება. მინიჭებული  

სარეიტინგო  ქულათა გადამოწმება,  სააგენტოს მიერ  ბოლოს განხორციელებული 

ცვლილებით,  მხოლოდ წელიწადში ერთხელ არის შესაძლებელი.   მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხით 

გარკვეული მუშაობაა საჭირო.   

 

  მოგეხსენებათ,  რომ მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მაქსიმალურად უზრუნველყონ მოქალაქეთა 

ჩართულობა. როგორც იცით უკვე ორი წელია   დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 

სოციალური ქსელის საშუალებით (საკრებულოს ფეისბუქ- გვერდზე) თვალი ადევნონ 

სხდომების მიმდინარეობას, დაუსვან კითხვები საკრებულოს წევრებს, დააფიქსირონ თავიანთი 

აზრი განსახილველ საკითხეთან დაკავშირებით და ა.შ. ეს ხელს უწყობს საკრებულოს მუშაობის  

ეფექტურობასა და გამჭვირვალობას.  

 

     აქვე აღვნიშნავ, რომ  საკრებულოში დაინერგა  ეს-ემ-ეს ინფორმირების სისტემა, რაც 

გულისხმობს საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების სხდომების ჩატარების თარიღის 

შესახებ მოქალაქეებისთვის მოკლე სატელეფონო ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნას.   

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429
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   მოგეხსენებათ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  სარგებლობს სოციალური 

ქსელით (Facebook), სადაც პერმანენტულად  ქვეყნდება  ბიუროს, კომისიის, ფრაქციის, 

საკრებულოს  სხდომების შესახებ ინფორმაცია.   როგორც იცით,  მიმდინარე წლიდან 

ამოქმედდა ახალი ვებ- გვერდი  (www.lanchkhuti.gov.ge), სადაც პროაქტიულად ქვეყნდება 

საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია. გვერდი არის თანამედროვე, გამჭვირვალე, 

ინფორმაციული  და  რაც მთავარია, ხელს უწყობს საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას.   

 
 

მიმაჩნია, რომ ჩვენს საკრებულოს გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საკეთილდღეოდ.  ბიუროსა და თითოეული საკრებულოს 

წევრთან ერთად, მუნიციპალიტეტის მერთან, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა 

წარმომადგენლებთან ურთიერთთანამშრომლობით, ერთობლივი ძალისხმევით ნამდვილად  

შევძლებთ მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების დაძლევას, მოგვარებას. 
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საკრებულოს აპარატის ხელშეწყობით მომზადებული სამართლებრივი აქტების 

პროექტები, სხვადასხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებთან გასაგზავნი წერილები, მიმართვები და 

სხვა დოკუმენტები: 

- მუნიციპალიტეტის მერიიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან შემოსულია  98  პროექტი,   

შესაბამისად   მიღებულია გადაწყვეტილებები :  

დადგენილება - 17, განკარგულება - 56, ბრძანება - 174 

- საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე შემოსულია 6  განცხადება, დაკმაყოფილდა   

ყველა. 

- რაიონს გარეთ  საკრებულოდან  გაგზავნილია  -  41 წერილი; 

- შემოსულია    399 მოქალაქის განცხადება და რაიონული ორგანიზაციებიდან მიღებული 

სხვადასხვა სახის კორესპონდენცია; რაზეც გაცემულია კომპეტენციის ფარგლებში პასუხები. 

- საკრებულოდან საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მერიაში გაგზავნილია 214 წერილი; 

- რაიონს გარეთ ორგანიზაციებიდან შემოსულია  54  წერილი;  

- რაიონული ორგანიზაციებიდან შემოსულია   399  წერილი. 
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1- საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 

2- საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია 

3 – სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

კომისია 

4 – სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 

5 – ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია 
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დანართი №3 

 

 
 

1- ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ 

2- ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ 

3 – ფრაქცია ქართული ოცნება - მრეწველები“ 

4 – ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“ 

5 – ფრაქცია „ძალა ერთობაშია“ 
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დანართი №4 

 

 

1. საკრებულოს სხდომა - 16 

2. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 6 

3. ბიუროს სხდომა -11 

4. საკრებულოს დადგენილება - 17 

5. საკრებულოს განკარგულება -56 

6. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება - 174 

 

 


