
წერილის	ნომერი:31-31223005		
თარიღი:	27/10/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის	რევაზ	კვერენჩხილაძის
მოსახლეობასთან	შეხვედრის	და	2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღეის

მდგომარეობით	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის	წარდგენის	ოქმი.

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი.

სოფელი,	თემი,	დაბა:	ჩოჩხათის	ადმინისტრაციული	ერთეული.

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	23.10.2022	წელი	13:00	საათი.

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 საკრებულოს	 წევრი	 რევაზ	 კვერენჩხილაძე,	 ჩოჩხათის
ადმინისტრაციული	 ერთეულში	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 წარმომადგენელი	 რევაზ
ფაცურია,	წარმომადგენლის	თანაშემწეები	კოტე	კვერენჩხილაძე,	 შორენა	 გურგენიძე
და	 ზურაბ	 თავართქილაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი	მარიამ	კუპრაძე,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე
რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან
ურთიერთობის	საკითხებში	ლაშა	სარჯველაძე.

ანგარიშის	 წარდგენამდე	 საკრებულოს	 წევრი	 რევაზ	 კვერენჩხილაძე	 მიესალმა
დამსწრე	საზოგადოებას	და	მადლობა	გადაუხადა	ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 რომ
გამონახეს	დრო	მასთან	შესახვედრად.	ამის	შემდეგ,	მან	აღნიშნა,	რომ	მიმდინარეობს
საკრებულოს	 რეგლამენტით	 გათვალისწინებული	 მუშაობის	 ერთ-ერთი
საპასუხისმგებლო	 ეტაპი	 -	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 წლის	 განმავლობაში
გაწეული	მუშაობის	ანგარიშის	ჩაბარება.

საკრებულოს	 წევრმა	 რევაზ	 კვერენჩხილაძემ	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
„ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 88-ე	 მუხლის	 თანახმად
წარმოადგინა	 2021	 წლის	 3	 დეკემბრიდან	 დღემდე	 მის	 მიერ	 გაწეული	 მუშაობის
შესახებ	 ანგარიში.	 2021	 წლის	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 არჩევნებში,
პარტია	 „ქართული	 ოცნებადემოკრატიული	 საქართველო“-ს	 პარტიული	 სიით	 გახდა
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრი.	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსითა	 და	 საკრებულოს	 რეგლამენტით	 განსაზღვრული
მოთხოვნების	 შესაბამისად,	 საანგარიშო	 პერიოდში	 უფლებამოსილებას
ახორციელებდა	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიაში,	 ასევე	 არის	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	საქართველო“-ს	წევრი.	საანგარიშო	პერიოდში	მონაწილეობა	მიიღო
საკრებულოს	 14,	 კომისიის	 6	 და	 ფრაქციის	 9	 სხდომაში.	 როგორც	 საკრებულოს
წევრი	 აქტიურად	 მონაწილეობდა	 საკრებულოს	 მიერ	 კანონქვემდებარე
სამართლებრივი	აქტების	მიღება-დამტკიცებაში.



საკრებულოს	 წევრმა	 რევაზ	 კვერენჩხილაძემ	 მოსახლეობას	 მიაწოდა	 ინფორმაცია
2021-2022	 წლებში	 შესრულებული	 სამუშაოების	 (არსებული	 გარე	 განათებების
დასრულება,შიდა	 გზების	 მოწესრიგება,სტიქიის	 შედეგად	 დაზიანებული	 გზის	 და
ხიდის	 რეაბილიტაცია,სკვერის	 მოწყობა)შესახებ.	 ასევე,	 ისაუბრა	 მიმდინარე
ინფრასტრუქტურულ	 პროექტებზე,	 კერძოდ,	 ჩოჩხათის	 და	 ოდილაურის
წყალმომარაგების	 ქსელის	 მოწესრიგებაზე,	 რომელიც	 აქტიურ	 ფაზაშია	 და
დასრულების	 შემდეგ	 დიდი	 შეღავათი	 იქნება	 ადგილობრივი	 მოსახლეობისთვის	 და
ბუნებრივი	 გაზის	 ქსელის	 შეყვანის	 თაობაზე,	 რომელიც	 სულ	 მალე	 უნდა	 დაიწყოს,
რაც	 სოფლის	 მოსახლეობის	 მრავალწლიანი	 ოცნება	 იყო.	 გულიანის
მოსახლეობისთვის	ძალიან	სასიხარულო	აღმოჩნდა	საბავშო	ბაღის	ახალი	 შენობის
იდეა.	მან	ადგილობრივ	მოსახლეობას	გააცნო	შემდეგი	სამომავლო	პროექტები:

1.სოფ.ჯიხანჯირის	გზის	გარკვეული	მონაკვეთის	რეაბილიტაცია

,2.შრომისუბანში	გელა	ტიკარაძის	ეზოსთან,	გზის	აღდგენა,

3.შრომისუბანში	მიმოზა	შენგელიას	სახლთან	,მილხიდის	მოწყობა,

3.შრომისუბანში	ეთერ	ტიკარაძის	ეზოსთან,	მილხიდის	შეკეთება,

4.შრომისუბანში	გენო	გუჯაბიძის	სახლთან,	მილხიდის	მოწყობა,

5.შრომისუბანში	სასაფლაოსთან,	გაბიონის	მოწყობა,

6.ჩოჩხათში	ნიკოლოზ	პაიკიძის	ეზოსთან,	ხიდის	მოწყობა,

7.ჩოჩხათში	გურამ	მაისურაძის	სახლთან,	ხიდის	მოწყობა

,8.ხორეთის	ეკლესიასთან	მისასვლელი	გზის	რეაბილიტაცია,

9.ხორეთში	შოთა	ფოცხიშვილთან,	ასახვევი	გზის	აღდგენა,

10.ხორეთში	მედეა	კვერენჩხილაძის	სახლთან	გზის	აღდგენა,

11.კოკათში	გზის	გარკვეული	მონაკვეთის	აღდგენა.

ზემოთ	აღნიშნული	პროექტები	მოწონებული	იქნა	მოსახლეობის	მიერ.

საკრებულოს	 წევრმა	 რევაზ	 კვერენჩხილაძემ	 ჩოჩხათის	 მოსახლეობას	 მიმართა
თხოვნით,	 რომ	 მიეწოდებინათ	 ინფორმაცია,	 როგორც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
არსებული,	ასევე	პირადი	პრობლემების	შესახებ.

მოქალაქეების	მიერ	გამოითქვა	გარკვეული	მოთხოვნები:

1.დაბლა	 კოკათში	 15	 ოჯახს	 არ	 აქვს	 წყალი	 და	 ასევე	 მოსაწესრიგებელია	 გარე
განათება.

2.	 მოსახლეობა	 ითხოვს	 დროულ	 რეაგირებას	 მეწყერულ	 უბანში	 მდებარე	 კოკათი-
ხორეთის	 დამაკავშირებელ	 გზასთან	 დაკავშირებით,	 რომელიც	 სავალალო
მდგომარეობაშია.

3.ხარიტონ	 მარშანიშვილის	 ეზოსთან	 გასაკეთებელია	 100	 მეტრი	 სიგრძის	 ცხაური,
რომელიც	დაპირებისამებრ	წინა	წლებში	უნდა	გაკეთებულიყო.

4.შრომისუბანში	თენგიზ	კვაჭაძის	ეზოსთან	გვირაბის	საჭიროების	შესახებ.

5.	 ჩოჩხათში	 სანიაღვრე	 კვლები	 მოითხოვეს	 ლევან	 როყვასა	 და	 ლელა	 ტუღუშის
ეზოებთან.



6.	ჩოჩხათში,	წიაღობანის	უბანში	ითხოვენ	სანიაღვრე	არხების	გაკეთებას.

7.ხორეთში	ჯუმბერ	ლომინეიშვილის	ეზოსთან	გასაკეთებელია	ცხაური.

8.ჩოჩხათში	 ლელა	 ტუღუშის	 ეზოდან	 ზურაბ	 დონდოლაძის	 სახლამდე	 გასაყვანია
განათების	ქსელი.

9.არ	არის	ინტერნეტის	ქსელი,	რაც	,უდავოდ	მოსაგვარებელია.

ამის	 შემდეგ,	 ადგილობრივმა	 მოსახლეობამ	 მადლობა	 გადაუხადა	 საკრებულოს
წევრს	რევაზ	კვერენჩხილაძეს,	რათა	 ის	 ყოველთვის	 იზიარებს	 მათ	 გულისტკივილს
და	 პრობლემებს.	 ასევე,	 ყოველთვის	 ცდილობს	 შესაძლებლობიდან	 გამომდინარე
გვერდით	 დაუდგეს	 ადგილობრივ	 მოსახლეობას.	 საკრებულოს	 წევრმა	 რევაზ
კვერენჩხილაძემ	 მოუწოდა	 სოფლის	 მოსახლეობას,	 რომ	 დროულად	 მიაწოდონ	 ამა
თუ	იმ	საჭირბოროტო	საკითხის	შესახებ	ინფორმაცია,	რათა	ერთობლივად	და	ასევე,
მუნიციპალიტეტის	 ხელმძღვანელობის	 მხარდაჭერით	 შესაძლებლობიდან
გამომდინარე	 დროულად	 გადაიჭრას	 პრობლემა.	 მისი	 თქმით,	 ასევე,	 ძალიან	 კარგი
იქნება,	 თუკი	 მოსახლეობა	 გამოიჩენს	 მეტ	 ჩართულობას.	 ასევე	 თავის	 მხრივ
სოფლის	მოსახლეობას	დაპირდა,	რომ	ის,	როგორც	საკრებულოს	წევრი,	ძალ-ღონეს
არ	 დაიშურებს,	 რათა	 მისი	 სადეპუტატო	 უფლებამოსილების	 პერიოდში	 გადაწყდეს
ყველა	ის	პრობლემა,	 რომელიც	 აწუხებს	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობას,	 აქტიურ
მუშაობას	გაარძელებს,	რათა	 2022	 წელი	უფრო	წარმატებული	 და	 ნაყოფიერი	 იყოს
ადგილობრივი	მოსახლეობისთვის.

რევაზ	კვერენჩხილაძე

საკრებულოს	წევრი

საკრებულოს	წევრები

რევაზ	კვერენჩხილაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	წევრი


