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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქალაქის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მაჟორიტარი დეპუტატის, გიორგი გვარჯალაძის მოსახლეობასთან

შეხვედრისა და 2018 წლის ანგარიშის  წარდგენის

                                                                         ოქმი

                                                                                                       
     მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.

     სოფელი, თემი, დაბა: ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეული.

     შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 23 ივლისი, 2019 წელი 12.00 საათი.

     შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარე, დეპუტატი გიორგი გვარჯალაძე; საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
საკითხებში მაია კუპატაძე, მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
ნინო ებრალიძე და  საკრებულოს წევრის ამომრჩევლები.
    ანგარიშის მოსმენის დაწყებამდე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე  ვლადიმერ ნანაძე  მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას, 
ამომრჩევლებს.  განაცხადა, რომ საკრებულოს  წევრი გიორგი გვარჯალაძე არის აქტიური 
დეპუტატი, რეგულარულად ესწრება და მონაწილეობს საკრებულოს, კომისიებისა და 
ფრაქციის მუშაობაში, ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ამომრჩეველთან, ზრუნავს მათი 
პრობლემების მოგვარებაზე.
     დეპუტატმა გიორგი გვარჯალაძემ, საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად, 
წარმოადგინა მის მიერ 2018 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის ანგარიში. 
ასევე მან ისაუბრა  ამომრჩეველთა პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით 
გაწეულ საქმიანობაზე და ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელებულ 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მან განაცხადა, რომ საანგარიშო პერიოდში 
შეხვედრები ჰქონდა ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან) რომელთა ძირითადი 
მოთხოვნები შეეხებოდა სოციალურ პრობლემებს და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, 
არაერთ მოქალაქეს გაეწია შუამდგომლობა მედიკამენტების, თუ სამკურნალო 
საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამის ფარგლებში. საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ფარგლებში აქტიურად მონაწილეობდა 2019 წლის ბიუჯეტის 
პროექტის შედგენის პროცესში.
     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებულ რამდენიმე პროექტზე 
ჰქონდა შენიშვნები, წინადადებები და რეკომენდაციები, რომელთა მნიშვნელოვანი 
ნაწილის გათვალისწინება მოხდა და აისახა შესაბამის პროექტში. არის გამონაკლისი, 



მუნიციპალიტეტის მერიამ დღემდე ვერ მოაწესრიგა ქალაქის ტერიტორიაზე გარე 
ვაჭრობის საკითხი; სოციალური მდგომარეობა; დასაქმების პრობლემა; შიდა გზების და 
სანიაღვრე ქსელის მოწესრიგება; საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება და 
აღდგენა; სპორტული ობიექტების მოწყობა; ქალაქის ცენტრალურ უბანში კანალიზაციის 
მოწყობა (დაერთება); საზოგადოებრივი საფირფარეშოს გაკეთება; მაწანწალა 
ძაღლებისთვის თავშესაფრის მოწყობა.
        საანგარიშო პერიოდში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სტიქიის 
შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის სახლის სახურავის უზრუნველყოფა 
საჭირო სამშენებლო მასალით. ასევე, გადახურული იქნა დაზარალებულ მოსახლეთა 
საცხოვრებელი სახლები. კერძოდ:

- 2017 წლის 15-16 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად 7 ოჯახს გადაეცა თუნუქის 
ფურცლები;

- 2018 წლის 30 ნოემბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 48 ოჯახს გადაეცა სახლის 
სახურავი და საჭირო სამშენებლო მასალა;

- 2018 წლის  მარტის  სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 12 ოჯახს გადაეცა სახლის 
გადასახური თუნუქის ფურცლები;

- 2018 წლის 2 აპრილის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 5 ოჯახს გაეწია სახლის 
სახურავის  მასალა;

- 2018 წლის 30 ნოემბრის სტიქიის შედეგად 9 დაზარალებულ ოჯახს გადაუხურეს  
საცხოვრებელი სახლი.

   ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა შემდეგი სახის  
ინფრასტრუქტურული პროექტები:

- გელა ღონღაძის ეზოსთან, მდინარე ორაგვისღელეზე, მოეწყო გაბიონი;
- კვირკველიას ქუჩის მიმდებარედ ჩატარდა ღელის კალაპოტის გაწმენდითი 

სამუშაოები;
-  ცაბაძის ქუჩაზე მოეწყო სანიაღვრე არხი;
-  ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდა შიდა გზების 

აღდგენა/რეაბილიტაცია.
- მდინარე ლაშისღელეზე ურუშაძის ქუჩის მიმდებარედ ორ ადგილას ჩატარდა 

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
-  ქალაქისა და  მაჩხვარეთის დამაკავშირებელ გზაზე მოეწყო გაბიონი;
-  ლაშისღელეში მოეწყო სანიაღვრე არხები.

  დეპუტატმა გიორგი გვარჯალაძემ ქალაქის მოსახლეობას მიმართა თხოვნით, რომ   
მოეწოდებინათ ინფორმაცია, როგორც ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული, ასევე 
პირადი  პრობლემების შესახებ. 

  მოქალაქე თინა ჩხაიძემ (გოგოლაძე) დეპუტატს მიმართა თხოვნით, რომ მდინარე 
ორაგვისღელეზე,   ორივე მხარეს, მოეწყოს გაბიონი.

 მოქალაქე დათო შარაბიძემ აღნიშნა, რომ სასულიერო გიმნაზიის მიმდებარედ 
რეაბილიტაციას საჭიროებს არსებული მინი სტადიონი, ხოლო  ხოფერიას ქუჩაზე  
აუცილებელია ასფალტის საფარის დაგება.

მოქალაქე გოჩა ჩხაიძემ  განაცხადა, რომ გზებზე მოსაწყობია ცხაურები.
ჩხაიძის ქუჩის მე-2 და მე-4 შესახვევში  მცხოვრებმა რამდენიმე ოჯახმა ითხოვა 

დახმარება, რომ მათ ქუჩაზე მოეწყოს წყლის სისტემა.



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ 
ნანაძე და მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გვარჯალაძე მოსახლეობას დაპირდნენ ამ 
პრობლემების შეძლებისდაგვარად მოგვარებას. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატმა გიორგი გვარჯალაძემ 
მადლობა გადაუხადა თანადგომისთვის მოსახლეობას  და საკრებულოს აპარატს 
თანამშრომლობისთვის.

პატივისცემით,

გიორგი გვარჯალაძე

კომისიის თავმჯდომარე
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია


