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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ნინოშვილის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მაჟორიტარი დეპუტატის, დავით ჩხარტიშვილის მოსახლეობასთან 

შეხვედრისა და 2018 წლის ანგარიშის 
წარდგენის ოქმი

                                                                                 
                                                                                                       

     მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.

     სოფელი, თემი, დაბა: ნინოშვილის ადმინისტრაციული ერთეული.

     შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 3 ივნისი, 2019 წელი 12.00 საათი.

     შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე, 
გიორგი გვარჯალაძე; საკრებულოს წევრი ლელა ჩახვაძე; მერის წარმომადგენელი 
ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში შოთა ტუღუში, საკრებულოს აპარატის 
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში მაია კუპატაძე, მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი მარიამ კუპრაძე, მეოთხე რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ხათუნა ვადაჭკორია, საკრებულოს წევრის 
ამომრჩევლები.

    ანგარიშის მოსმენის დაწყებამდე, სხდომის თავმჯდომარე, გიორგი გვარჯალაძე 
მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას, ამომრჩევლებს. განაცხადა, რომ საკრებულოს 
მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ჩხარტიშვილი არის საკრებულოს აქტიური წევრი, 
რეგულარულად ესწრება და აქტიურად მონაწილეობს საკრებულოს, კომისიისა და 
ფრაქციის მუშაობაში, ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ამომრჩეველთან, ზრუნავს მათი 
პრობლემების მოგვარებაზე.

    ნინოშვილის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, დავით ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ  ის 
აქტიურად იყო ჩართული საკრებულოს, კომისიებისა და ფრაქციის მუშაობაში, სადაც 
განხილულ-დამტკიცებული იქნა სხვადასხვა სამართლებრივი აქტი. კოლეგებთან ერთად 
იმუშავა 2019 წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტზე, რომელშიც აისახა როგორც 
განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე სხვადასხვა საჭიროების 
სოციალური პროგრამები. ყველა საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და 
პრობლემურია განიხილავდა საკრებულოს სხდომებზე. თუმცა, დღემდე რჩება ბევრი 
ისეთი საკითხი გადასაჭრელი, რომელთაც მოქალაქეები  ყოველდღიურ კომუნიკაციის 
დროს აჟღერებენ.

   დავით ჩხარტიშვილმა მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ პროგრამებზე ისაუბრა 
და აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში არაერთ მოქალაქეს გაეწია მის მიერ 
შუამდგომლობა მედიკამენტებისა თუ საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამის 
ფარგლებში.



    საკრებულოს წევრმა ისაუბრა საანგარიშო პერიოდში ნინოშვილის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში განხორციელებულ პროექტებზე და ასევე აღნიშნა, რომ სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს შემოიღობება საბავშვო ბაღის ეზო და გარე 
ინვენტარიც მოეწყობა. არასაკმარისი თანხის გამო  გარკვეულ ტერიტორიებზე 
დამონტაჟდება გარე განათება. 

   ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში პრობლემად რჩება მეწყერ საშიში 
ტერიტორიები. სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის ოდენობა გადაეგზავნა 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მოსახლეობა ელოდება რეაგირებას. 

      ასევე დავით ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ  მერის წარმომადგენელთან ნინოშვილის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში შოთა ტუღუშთან ერთად  დეტალურად, ადგილზე 
შეისწავლეს ტერიტორიები, სადაც დროულად უნდა გაკეთდეს შიდა გზები და მოეწყოს 
სანიაღვრე არხები. იმედოვნებს, რომ შესაბამისი სამსახური გაითვალისწინებს აღნიშნულ 
მოთხოვნებს და დაპროექტდება მათ მიერ მითითებული ტერიტორიები.

      ადგილობრივების მხრიდან მთავარ პრობლემად მიგრაცია, უმუშევრობა, აზიურ 
ფაროსანასთან ბრძოლა და საყანე ფართობების დამუშავება დასახელდა. 

          ამომრჩევლების და დამსწრეთა საერთო აზრით, საკრებულოს წევრის ანგარიში 
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად. 

პატივისცემით,

დავით ჩხარტიშვილი

საკრებულოს წევრი
საკრებულოს წევრები


