
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული მუშაობის 
თაობაზე საკრებულოს თავმჯდომარის წლიური ანგარიში

საანგარიშო პერიოდი: 2021 წლის 3 დეკემბრიდან 2022 წლის 1 ნოემბრამდე



საქმიანობის სფერო 

 საკრებულოს თავმჯდომარე
 ნიგვზიანის და ნინოშვილის
ადმინისტრაციული ერთეულების
მაჟორიტარი დეპუტატი



2021 წლის 3 დეკემბრის სხდომა

საკრებულო შედგება 27 წევრისგან, მათ შორის: 

 მაჟორიტარი – 9.

 პროპორციული სისტემით – 18 

საკრებულოს წევრი („ქართული ოცნების“ 
პარტიული სიით არჩეულ იქნა - 11, 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 4, „ 
საქართველოსთვის“ -2, „ლელო“ – 1 წევრი).

 საკრებულოს წევრთაგან - 19 (70,4%) 

მამაკაცია, ხოლო 8 (29,6%) ქალი.



საკრებულოს მუშაობის ორგანიზების
მიზნით შექმნილია საკრებულოს ბიურო

 ბიურო შედგება 12 წევრისგან.



 იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია - თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე;

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე;

 ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია -

თავმჯდომარე ზაზა წულაძე;

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია - თავმჯდომარე
გიორგი იმნაიშვილი;

 სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია -

თავმჯდომარე კარლო კვიტაიშვილი.

საკრებულოს საქმიანობას ახორციელებს  ხუთი 
მუდმივმოქმედი კომისია



საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა:
 საკრებულოს სხდომა 18 (მათ შორის 6 რიგგარეშე);

 ბიუროს სხდომა 12 (მათ შორის ერთი რიგგარეშე)
სხდომა;

 იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 10
სხდომა;

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 10 სხდომა;

 ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების საკითხთა კომისიის 11 სხდომა;

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და
ინფრასტრუქტურის კომისიის 9 სხდომა;

 სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 7 სხდომა.



ფრაქციების საქმიანობა

 ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ -10 სხდომა, მათ
შორის 4 გასვლითი სხდომა. ფრაქციამ საანგარიშო პერიოდში დააყენა
ინიციატივა ონკოდაავადებულების PET/KT (პოზიტრონ ემისიური
ტომოგრაფიის) კვლევის თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით, რომელიც
ფრაქციის წევრის, ელისო ჭიჭინაძის იდეა გახლდათ.

 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ჩატარდა-11 სხდომა;

 ფრაქცია „ლანჩხუთი - საქართველოსთვის“ მიერ ჩატარდა - 12 სხდომა.



თათბირი თანამდებობის პირებთან

 2 კვირაში ერთხელ იმართება 
სამუშაო შეხვედრები 
პრობლემური საკითხების 
გადაწყვეტისა და აღმოფხვრის 
მიზნით, რომელსაც აქტიურად 
ესწრება მუნიციპალიტეტის მერი.



იურიდიული და ეთიკის კომისიის საქმიანობის შესახებ

 სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლას
მიენიჭა ზაზა სულაბერიძის სახელი.

 სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის N3 საჯარო სკოლას - ვაჟა თოდუას
სახელი მიენიჭა.

 იურიდიული და ეთიკის კომისიის რეკომენდაციით, ქალაქ ლანჩხუთში
თავისუფლების ქუჩის მეორე ჩიხს დამსახურებული პედაგოგის,
დარეჯან ქინქლაძის სახელი მიენიჭა.

 ამჟამად კომისია აქტიურად მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ
სოფელ ჭინათში ერთ-ერთ მთავარ ქუჩას მიენიჭოს პროფესორ თამაზ
გოგიჩაიშვილის სახელი.

 იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა და შემდგომი
მსვლელობა მისცა მერიის სამსახურების დებულებებს და განისაზღვრა
მერიის სტრუქტურა.



საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის საქმიანობა

 2022 წლის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ იქნა
დამტკიცებული გასული წლის 25 ნოემბერს,
დადგენილება N26-ით და შეადგენდა 13 434 800
ლარს.

 ბიუჯეტში 1 ნოემბრის მდგომარეობით
მობილიზებულია 19 605 913 ლარი, წლიური
პროგნოზის 74,4%-ი. მათ შორის - შემოსავლების
სახით (კაპიტალურის ჩათვლით) მიღებულია 11
688 986 ლარი, რაც წლიური გეგმის 80,7%-ს
შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ჩამორიცხულია გრანტები- 7 916 927 ლარი,
წლიური პროგნოზის 66,8%-ი.

 ბიუჯეტში ეტაპობრივად მოხდა ცვლილებები და
დღეისათვის მისი ოდენობა 31 მილიონ ლარზე
მეტია, რაც ბოლო წლების სტატისტიკიდან
გამომდინარე ყველაზე მაღალი ციფრია.



ეკონომიკის, ქონებისა მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის საქმიანობა

 კომისიის მიერ შესწავლილი იქნა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში
არსებული საპრივატიზაციო გეგმასა
და ნუსხაში შესატანი ქონებები.

 კომისიის აქტიური ჩართულობით
მომზადდა შპს „ფეხბურთის კლუბი-
ლანჩხუთის გურია“-ს პრივატიზების
გეგმა.



სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის საქმიანობა

 მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ 
ღონისძიებათა 11 და 24 სოციალური 
პროგრამა ფინანსდება; მათ შორის 
აღსანიშნავია შშმ პირის სტატუსის მქონე 
ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის 
დაფინანსების პროგრამა;



საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის საქმიანობა

რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ ჯამში 6
მილიონამდე თანხა იხარჯება: კერძოდ:

 ქალაქის ტერიტორიაზე მოასფალტდა 10-მდე
ქუჩა.

 განხორციელდა შიდა სასოფლო გზების
რეაბილიტაცია;

 ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის
ელექტრიფიცირების სამუშაოები;

 ქალაქ ლანჩხუთში 8 მრავალბინიანი სახლის
სახურავის რეაბილიტაცია;

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აკეთის
ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ
შუხუთიდან სოფელ გაგურის ცენტრამდე გზის
რეაბილიტაცია.

 ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩაზე
მრავალბინიანი საძირკვლის გამაგრება;



 მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
მიერ სუფსაში აშენდა იუსტიციის სახლი, 
რომელიც მოსახლეობას უკვე ემსახურება.

 სუფსაში და სოფელ ხაჟალიაში შენდება 
100-100  ბავშვზე გათვლილი ბაღები.

 მგფ-ის ფონდის მიერ განხორციელდა 
ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრის 
რეაბილიტაცია.

 საქართველოს გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანიის მიერ აკეთის, 
ჯურუყვეთის, ღრმაღელის და ჩოჩხათის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია 
ხორციელდება.



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები

 ლანჩხუთის 
ადმინისტრაციული 
ერთეულის 55-ვე სოფელში 
748 ათასი ლარის 
სამუშაოები მიმდინარეობს. 



საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 
ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოები

 ჩიბათის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

 მაჩხვარეთის ადმინისტრაცულ 
ერთეულში, სოფელ ორაგვეში 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა, რომელზეც 4 მილიონ 
ლარზე მეტი დაიხარჯება. 



გაზიფიცირება

 იგეგმება გაზიფიცირების მასშტაბური
სამუშაოები, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში:

 ხაჯალია;
 ნიგვზიანი;
არჩეული;
ჩანჩეთი;
ჯურუყვეთი;
 ეწერი;
ბაღლეფი;
გულიანი;

ჯიხანჯირი;
შრომისუბანი;
 ჩოჩხათი;
 მოედანი;
 ხორეთი;
კოკათი;
ნინოშვილი;
ყელა;



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

 ჩატარდა 4 სხდომა.

 საბჭოს წევრებმა გაიარეს
სწავლება-ტრენინგები და
აიმაღლეს კვალიფიკაცია.

 შეხვედრები შედგა
არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებთან,
ახალგაზრდობასთან.

 საბჭოს წევრები 2023 წლის
ბიუჯეტის ფორმირებაში
აქტიურად არიან
ჩართულები.

 გენდერის საბჭოში
გაერთიანებულია 31 წევრი.



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
საქმიანობა

 მუნიციპალიტეტის მერიიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან 
შემოსულია პროექტები და   მიღებულია გადაწყვეტილებები: ბრძანება 
- 197, განკარგულება - 81, დადგენილება - 36);

 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე შემოსულია 14  
განცხადება, დაკმაყოფილდა   ყველა.

 მუნიციპალიტეტის გარეთ  საკრებულოდან  გაგზავნილია  - 44 
წერილი.

 საკრებულოდან საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მერიაში 
გაგზავნილია  110 წერილი. 

 რაიონს გარეთ ორგანიზაციებიდან შემოსულია  38 წერილი.

 რაიონული ორგანიზაციებიდან შემოსულია   91 წერილი.

 დაკმაყოფილებულია ყველა - შვებულება, ხელფასის ცნობა, 
საკრებულოს სხდომაზე დასწრება,  სამუშაო ადგილის შესახებ ცნობა. 




