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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბესიკ კუპრაძის 
მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

ა ნ გ ა რ ი შ ი

 წარმოგიდგენთ ჩემს, როგორც საკრებულოს წევრის ანგარიშს, რომელიც შედგენილია  
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და საკრებულოს რეგლამენტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად , ის მოიცავს  2018 წელის სამუშაო პერიოდს.

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, პარტია „ქართული ოცნება 
- დემოკრატიული საქართველო“-ს წარდგინებით მივიღე მონაწილეობა და გავხდი 
საკრებულოს წევრი 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და საკრებულოს რეგლამენტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას 
ვახორციელებდი საკრებულოს ორ მუდმივმოქმედ კომისიაში: 1)სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია; 2)სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია, ამავდროულად ვარ 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს ფრაქციის თავმჯდომარე.

მონაწილეობა მივიღე 21 საკრებულოს, როგორც რიგით ასევე რიგგარეშე სხდომაზე. 
საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით და საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით 
დავესწარი სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას 5-
ჯერ, სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომისიას 5-ჯერ.

ჩემი ხელმძღვანელობით მოწვეული და ჩატარებული იქნა ფრაქცია „ ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველოს“-ს 13-ი სხდომა . სადაც განხილულ იქნა ფრაქციაში 
შემოსული კორესპოდენციები.

საანგარიშო პერიოდში ფრაქციის სხდომაზე აქტიურად ვიყავი ჩართული 2019 წლის 
ბიუჯეტის განხილვა დამტკიცებაში. რომელიც ფრაქციის მიერ შენიშვნებით დაუბრუნდა 
მერს კანონით დადგენილ ვადებში. უმეტესი შენიშვნები მერიის მიერ 
გათვალისწინებული იქნა.

 აგრეთვე აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა პროექტების მომზადება 
დამტკიცებაში.

საკრებულოზე მისაღები ყველა სამართლებრივი აქტები განხილული იქნა ფრაქციის 
სხდომაზე და ჩემს მიერ მხარდაჭერილი.



როგორც საკრებულოს წევრს შეხვედრები მქონდა ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან) 
როგორც საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში, ასევე გასვლითი.  მოთხოვნები 
ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ დახმარებებს და ინფრასტრუქტურულ საკითხებს. 

2018 წლის პერიოდში აქტიურად ვმონაწილეობდი საკრებულოს თავმჯდომარის და 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მიერ მოწვეულ თათბირებში.

მე როგორც სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის მკვიდრი  და ფრაქცია „ქართული 
ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე აქტიურად ვიყავი ჩართული 
სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში  განხორციელებულიყო  ინფრასტრუქტურული 
პროექტები , 2018 წელს განხორციელდა  შემდეგი პროექტები:

- სუფსის ადმინისტრაციული 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;

ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღდგენილი იქნა 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სადაც სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს სულ  
გამოეყო 92 000 ათასი ლარი. რომელიც დაიხარჯება სოფლის მცხოვრებთა ინტერესების 
გათვალისწინებით. 

ხოლო რაც შეეხება მიმდინარე წელს სოფელში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ 
პროექტებს მოგახსენებთ რომ :

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

- მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით აშენდება ბაღი სუფსის 
ადმინისტრაციულში;

- საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უშუალო გადაწყვეტილებით 
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 ;
მე როგორც საკრებულოს წევრი და ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო“-ს  თავმჯდომარე გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან, საკრებულოსთან, მუნიციპალიტეტის 



მერიასთან და სოფლის ამომრჩევლებთან. რათა 2019 წელი უფრო წარმატებული გახდეს 
სოფლისთვის.

მინდა მადლობა გადავუხადო საკრებულოს ყველა წევრს აქტიური 
თანამშრომლობისათვის და საკრებულოს აპარატს. მე როგორც საკრებულოს წევრი 
გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას როგორც საკრებულოში ასევე ამომრჩევლებთან.

 

ბესიკ კუპრაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე
ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"


