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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,	დარეჯან	ბურჭულაძის
მოსახლეობასთან	შეხვედრისა	და	2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღეის
მდგომარეობით	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის	წარდგენის

ოქმი

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი.

სოფელი,	 თემი,	 დაბა:	 ქალაქის	 ადმინისტრაციული	 ერთეული,	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	ცენტრალური	ბიბლიოთეკის	შენობა.

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	16	სექტემბერი	,	2022	წელი	13.00	საათი.

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილე	 გიორგი
ჩახვაძე,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარე	კარლო	კვიტაიშვილი,	საკრებულოს
აპარატის	 მეორე	 რანგის	 მეორადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელი
(სამდივნოს	ხელმძღვანელი)	ნიკოლოზ	კოზანაშვილი,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე
რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან
ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი	 ცირა	 ბზეკალავა	 და	 საკრებულოს	 წევრის
ამომრჩევლები.

საკრებულოს	 წევრმა	 დარეჯან	 ბურჭულაძემ,	 საკრებულოს	 რეგლამენტის
შესაბამისად,	 წარმოადგინა	 მის	 მიერ	 2021	 წლის	 3	 დეკემბრიდან	 დღეის
მდგომარეობით	 საანგარიშო	 პერიოდში	 გაწეული	 მუშაობის	 ანგარიში.	 მან	 აღნიშნა,
რომ	ყველა	ის	საკითხი,	რაც	 მერიიდან	 შედის	 საკრებულოში,	 განიხილება	ფრაქცია
„ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 სხდომებზე,	 სადაც	 ამა	 თუ	 იმ
საკითხზე	არის	დისკუსია,	რის	შემდეგაც	ხდება	მისი	საკრებულოს	სხდომაზე	გატანა.

მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქის	 ტერიტორიაზე	 გზის	 საფარის	 აღდგენითი	 სამუშაოები
ჩატარდა	 10	 ქუჩაზე,	 ინფრასტრუქტურის	 მოწესრიგება	 გამოიწვევს	 ინვესტორების
დაინტერესებას	 და	 სამუშაო	 ადგილების	 შექმნას.	 მათი	 მოთხოვნები	 ძირითადად
არის	 წყალი,	 გაზი,	 გზა	 და	 ელექტროენერგია.	 სახელმწიფო	 ვერ	 აშენებს	 ფაბრიკას,
ქარხანას.	 მისი	 მოსაზრებით	 ეს	 უნდა	 გააკეთოს	 კერძო	 პირმა,	 ინვესტორმა.	 ასევე
ისაუბრა	 სოფელ	 ორაგვესა	 და	 სოფელ	 ჩიბათში	 მიმდინარე	 ტურისტულ-
ინფრასტრუქტურული	 პროექტის	 განხორციელების	 შესახებ,	 რომელიც	 გამოიწვევს
არა	 მარტო	 ადგილობრივი	 მოსახლეობის	 სოციალურ-ეკონომიკური	 ფონის



გაუმჯობესებას.

მან	ასევე	აღნიშნა,	რომ	წლის	ბოლომდე	დარჩენილი	13-ე	სოფელი	სრულად	იქნება
გაზიფიცირებული,	 ასევე	 ყველგან	 იქნება	 წყალი,	 რომელიც	 დიდი	 პრობლემა	 იყო
ბევრი	 სოფლისთვის.	 ეტაპობრივად	 ხდება	 სოფლის	 პროგრამებით	 შიდა	 გზების
მოწესრიგება.	 სოციალური	 პროგრამებს	 ფრაქციის	 ინიცირებით	 დაემატა	 „პეტე“
კვლევის	 პროგრამა,	 ვისაც	 სჭირდება	 მაგნიტო	 რეზონანსული	 კვლევის	 ჩატარება,
თანადაფინანსება	 არის	 30	 %-ი,	 მომავალი	 წლიდან	 გაიზრდება	 თანადაფინანსების
პროცენტი.	 ქალაქში	 საუკეთესოდ	 გაკეთდა	 პარკი,	 მოწესრიგდა	 ფასადები,	 ასევე
მრავალბინიან	შენობებს	უკეთდება	სახურავები,	უმაგრდებათ	საძირკველი.	ქალაქის
ტერიტორიაზე	მოწესრიგდა	გარე	ვაჭრობის	თემა,	ქუჩაში	აღარ	იყიდება	პროდუქტი,
რაც	 ადამიანის	 ჯანმრთელობას	 უქმნიდა	 საფრთხეს.	 უახლოეს	 მომავალში	 იქნება
დიალიზის	 კაბინეტი	 რეგიონალურ	 ჯანდაცვის	 ცენტრში,	 სადაც	 ადგილობრივ
მოქალაქეებს	 საშუალება	 ექნებათ	 ადგილზე	 ჩაიტარონ	 პროცედურა.	 „ქართული
ოცნების“	 გუნდი	 ზრუნავს	 იმისთვის,	 რომ	 სამშობიარო	 ბლოკი	 იყოს	 ლანჩხუთში,
ასევე	 იყოს	 კატეს	 აპარატიც,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 მოქალაქეებს	 ადგილზე
შეეძლოს	მომსახურეობის	მიღება.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	ის	არის	მესამე	მოწვევის
დეპუტატი,	 კარგად	 ახსოვს	როგორი	იყო	ქალაქი,	რომელიც	 ახლა	გალამაზებულია.
მისი	 თქმით,	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 3	 მილიონი	 ლარია	 გზების	 საფარის
მოსაწესრიგებლად.	 კეთდება	 აკეთის	 ცენტრალური	 გზა,	 რომელზეც	 5	 მილიონი
ლარია	 გამოყოფილი.	 აშენდა	 და	 გარემონტდა	 ბაღები,	 ამჟამად	 ხაჯალიასა	 და
სუფსაში	 შენდება	 თანამედროვე	 სტანდარტებით	 აღჭურვილი	 საბავშვო	 ბაღები,
რომლებიც	 100-100	 აღსაზრდელზეა	 გათვლილი,	 სამომავლოდ	 იგეგმება
ნიგვზიანშიც.	 ეტაპობრივად	 მიმდინარეობს	 სკოლების	 სარემონტო	 სამუშაოები.
მიღწეულია	 შეთანხმება	 ინფრასტრუქტურის	 სამინისტროსთან	 და	 მალე	 დაიწყება
სოფლებში	 ახალი	 ვეტ-უბნების	 მშენებლობა.	 სუფსაში	 კეთდება	 იუსტიციის	 სახლი,
ჩოჩხათშიც	 არის	 დაგეგმილი	 და	 მომავალი	 წლიდან	 დაიწყება.	 ძალიან	 ბევრი
პროექტი	და	პროგრამაა,	რომელზეც	მუშაობს	ხელისუფლება.	მათ	განხორციელებაში
ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 წარმომადგენლები	 სამუშაო	 პროცესში	 ჩართულები
არიან	 24	 საათი.	 მუნიციპალიტეტში	 მალე	 გაიხსნება	 პროფესიული	 სასწავლებელი,
რაც	საშუალებას	მისცემს	ადგილობრივებს	შეისწავლონ	პროფესია	და	დასაქმდნენ.

საკრებულოს	 წევრმა	 დარეჯან	 ბურჭულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ფრაქცია	 „ქართული
ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველო“	 მუშაობს,	 რომ	 ადაპტირებული	 იყოს	 ფეხით
მოსიარულეთა	 გადასასვლელები	 შშმ	 პირთათვის.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქის
ტერიტორიაზე	შესრულებული	სამუშაოების	ხარისხი	საკმაოდ	მაღალია.	მან	დამსწრე
საზოგადოებას	 მიმართა,	 თუ	 რა	 პრობლემები	 არის	 ბიბლიოთეკაში,	 რაზეც
ცენტრალური	ბიბლიოთეკის	ხელმძღვანელმა	ნუნუ	ენუქიძემ	აღნიშნა,	რომ	ნათელი
წერტილი	 არის	 სკოლა	 და	 ბიბლიოთეკა,	 რომელიც	 არის	 კულტურულ-
საგანმანათლებლო	დაწესებულება,	დამატებით	აქვს	საინფორმაციო	მნიშვნელობაც.
მისი	 სურვილია	 შესაძლებლობის	 ფარგლებში	 სოფლის	 პროგრამით	 მოხდეს
ბიბლიოთეკების	 მოწესრიგება.	 ჩიბათის,	 ქვიანის	 და	 ჩოლობარგის	 ბიბლიოთეკები
არის	 სასწრაფოდ	 მისახედი.	 ჩიბათის	 ბიბლიოთეკაში	 არის	 საუკეთესო	 წიგნები	 15
000	 ცალი,	 თუმცა	 შენობა	 სადაც	 არის	 განთავსებული	 ბიბლიოთეკისთვის
შეუსაბამოა.

საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილემ	გიორგი	ჩახვაძემ	აღნიშნა,	რომ	მომავალ
წელს	 იგეგმება	 სოფლის	 პროგრამით	 ადმინისტრაციულ	 შენობაში	 ოთახის
გარემონტება,	 სადაც	 განთავსდება	 ბიბლიოთეკა,	 იქნება	 სივრცე
კომპიუტერისთვისაც.	 ქალაქის	 დეპუტატმა	 კარლო	 კვიტაიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ



დაწყებულია	ქვიანის	ბიბლიოთეკის	შენობის	მოწესრიგება.

ცენტრალური	 ბიბლიოთეკის	 ხელმძღვანელმა	 ნუნუ	 ენუქიძემ	 აღნიშნა,	 რომ
ხელფასები	 არის	 მოსაწესრიგებელი,	 ვინაიდან	 ძალიან	 მიზერულია.	 ასევე
ბიბლიოთეკას	 ესაჭიროება	 წიგნები.	 გაციფრებაზე	 მუშაობა	დაწყებულია,	 ნებისმიერ
ადამიანს	 შეეძლება	 თვითონ	 მოძებნოს	 წიგნი,	 თუმცა	 წიგნების	 საცავი	 არის	 ცუდ
მდგომარეობაში.	კერძოდ:	გასაკეთებელი	თაროები,	დასაგებია	ფილა.

დასასრულს,	 საკრებულოს	 წევრმა	 დარეჯან	 ბურჭულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 როგორც
საკრებულოს	 წევრი,	 მაქსიმალურად	 ეცდება,	 რომ	 მისი	 სადეპუტატოს
უფლებამოსილების	 პერიოდში	 გადაწყდეს	 ყველა	 ის	 პრობლემა,	 რომელიც
მუნიციპალიტეტის	მოსახლეობას	აწუხებს.

პატივისცემით,

დარეჯან	ბურჭულაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	წევრი


