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ადრესატი:	

ნინო	ძიძიგური	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	აპარატი-პირველი	რანგის	პირველადი

სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმღვანელი(აპარატის	უფროსი)

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარის,

ნიგვზიანისა	და	ნინოშვილის	ადმინისტრაციული	ერთეულების	მაჟორიტარი

დეპუტატის	ბესიკ	ტაბიძის	მიერ	2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღეის

მდგომარეობით	გაწეული	საქმიანობისა	და

მოსახლეობასთან	შეხვედრის	ოქმი

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი

სოფელი,	თემი,	დაბა:	ნიგვზიანის	ადმინისტრაციული	ერთეული

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	21.	10.	2022	წელი	12:00	საათი

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარე,
ნიგვზიანის	 და	 ნინოშვილის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 ბესიკ
ტაბიძე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარის
მოადგილე	 სპარტაკ	 კვაჭაძე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი	 მოწყობის	 და	 ეკონომიკის	 სამსახურის	 წარმომადგენელი	 ზურაბ	 გოგორიშვილი,
მერის	 წარმომადგენელი	 ნიგვზიანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 ირაკლი	 გუჯაბიძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი
საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის
მეოთხე	რანგის	პირველი	კატეგორიის	უმცროსი	სპეციალისტი	თამარ	ფირცხალაიშვილი	და
სოფელ	ნიგვზიანის	ადგილობრივი	მაცხოვრებლები.
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ნიგვზიანის	 და	 ნინოშვილის
ადმინისტრაციული	ერთეულის	მაჟორიტარმა	დეპუტატმა	ბესიკ	ტაბიძემ	მადლობა	გადაუხადა
ადგილობრივ	 მოსახლეობას	 და	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსის“	88-ე	მუხლის	თანახმად,	მის	მიერ	2021	წლის	3	დეკემბრიდან
დღეის	მდგომარეობით	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიში	წარუდგინა.
2021	 წლის	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 არჩევნებში,	 პარტია	 ,,ქართული-ოცნება-
დემოკრატიული	საქართველოს“	მიერ	წარდგენილი	იყო	მაჟორიტარ	კანდიდატად	ნიგვზიანის
და	 ნინოშვილის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში,	 რომელშიც	 დამაჯერებლად	 გაიმარჯვა	 და
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრი	 გახდა.	 მისი,	 როგორც	 საკრებულოს
თავმჯდომარის,	 ნიგვზიანის	და	ნინოშვილის	ადმინისტრაციული	ერთეულების	მაჟორიტარი
დეპუტიტის	 მიზანს	 წარმოადგენს	 თითოეული	 მოქალაქის	 კეთილდღეობა,	 ღრმად	 ააქვს
გააზრებული	 თუ	 რამდენად	 მნიშვნელოვანია	 იყო	 ხალხის	 რჩეული	 ისეთი	 მაჩვენებლით,
როგორიც	 არჩევნების	 შედეგებმა	 გამოამჟღავნა.	 ორივე	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის
მოსახლეობის	თითქმის	 აბსოლუტურმა	 უმრავლესობამ	 მას	 ნდობა	 გამოუცხადა	 და	 ამიტომ



თავს	ვალდებულად	თვლის,	იყოს	თითოეული	მათგანის	ოჯახის	წევრი,	მათი	გაჭირვებისა	და
ლხინის	გამზიარებელი.
ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსით	 და	 საკრებულოს	 რეგლამენტით
განსაზღვრული	 მოთხოვნების	 შესაბამისად	 საანგარიშო	 პერიოდში	 მის	 მიერ	 მოწვეული	და
ჩატარებული	იქნა	საკრებულოს	14	და	ბიუროს	11	სხდომა.	ასევე,	არის	ფრაქცია	 ,,ქართული
ოცნება-დემოკრატიული	საქართველო“-ს	წევრი,	მონაწილეობა	მიიღო	ფრაქციის	9	სხდომაში.
როგორც	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოს	 წევრი,
აქტიურად	არის	ჩართული	საბჭოს	მუშაობაში.
საანგარიშო	 პერიოდში	 აქტიურად	 მონაწილეობდა	 საკრებულოს	 მიერ	 კანონქვემდებარე
სამართლებრივი	აქტების	მიღება-დამტკიცებაში,	რომელშიც	მან	რამდენიმე	მნიშვნელოვანი
აქტი	 გამოყო.	 საანგარიშო	 პერიოდში	 განხილული	 და	 დამტკიცებული	 იქნა	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტი,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
სოციალური	 პროგრამები,	 მისი	 გაცემისა	და	 მიღების	 წესი,	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
2022	 წლის	 სოციალურ-კულტურული	 ღონისძიებები	 და	 მისი	 დაფინანსების	 მიზნით
გამოყოფილი	 თანხის	 გაცემის	 წესი	 და	 ა.შ.	 მისი	 თქმით,	 ადგილობრივ	 მოსახლეობას
საშუალება	 აქვს	 თანამედროვე	 ინოვაციური	 ელექტრონული	 მექანიზმებით	 ჩაერთოს
გადაწყვეტილების	მიღების	პროცესში.
საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ნიგვზიანის	 და	 ნინოშვილის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის
მაჟორიტარმა	დეპუტატმა	აღნიშნა,	რომ	მიმდინარეობს	საკრებულოს	სხდომების	პირდაპირი
ტრანსლირება	 საკრებულოს	 ფეისბუქ	 გვერდზე.	 დაინტერესებულ	 პირებს	 სოციალური
ქსელის	 საშუალებით	 შეუძლიათ	 (საკრებულოს	 ფეისბუქ	 გვერდზე)	 თვალი	 ადევნონ
სხდომების	 მიმდინარეობას,	 დაუსვან	 კითხვები	 საკრებულოს	 წევრებს,	 დააფიქსირონ
თავიანთი	აზრი	განსახილველ	საკითხებთან	დაკავშირებით	და	ა.	შ.
საკრებულოს,	ბიუროსა	და	ფრაქციის	სხდომებზე	მაჟორიტარი	დეპუტატის	ბესიკ	ტაბიძის	მიერ
დაყენებული	 იქნა	 პრობლემური	 საკითხები,	 როგორც	 მთლიანად	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში,	ასევე	ნიგვზიანის	და	ნინოშვილის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში.
როგორც	საკრებულოს	წევრს,	მას	შეხვედრები	ჰქონდა	ამომრჩევლებთან	(მოქალაქეებთან),
ასევე	 აქტიურად	 იყო	 ჩართული	 ,,სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის“	 ფარგლებში
მოსახლეობასთან	შეხვედრებში.
2022	 წელს	 ,,სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის“	 ფარგლებში	 ნიგვზიანის	 თემში	 62	 ათასი,
ხოლო	 ნინოშვილში	 24	 ათასი	 ლარია	 გამოყოფილი.	 მისი	 თქმით,	 აღნიშნული	 თანხით
გარკვეული	 საკითხების	 მოგვარება	 არის	 შესაძლებელი,	 ამიტომ	 მისასალმებელია
პრიორიტეტების	 შერჩევაში	 მოქალაქეთა	 აქტივობა.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 იმ	 პროექტების
შესახებ,	რომელიც	2022	წლის	,,სოფლის	მხარდაჭერის	პროგრამის“	ფარგლებში	ნიგვზიანის
თემში	ხორციელდება.	კერძოდ;
ნიგვზიანი-მილხიდის	მოწყობა	ირაკლი	მოისწრაფიშვილის	სახლისკენ	მიმავალ	გზაზე;
ნიგვზიანი-გარე	განათების	მოწყობა
ნიგვზიანი-წლის	რეზერვუარის	შეძენა;
ხაჯალია-ზოიძეების	უბანში	ღია	არხის	მოწყობა,	გზის	აღდგენა	ქვიშა-ხრეშოვანი	ნარევით.
ხაჯალია-ბუკულოვების	უბანში	გარე	განათების	მოწყობა.
არჩეული-	სასაფლაოსთან	მისასვლელი	გზის	აღდგენა.
არჩეული-გარე	განათების	მოწყობა.
ჩანჩეთი-მარტივი	ტიპის	2	სტადიონის	მოწყობა.
ნინოშვილი-პირველ	 ბრიგადაში,	 ღლონტების	 უბანში	 150	 მეტრი	 ღია	 სანიაღვრე	 არხის
მოწყობა.
ნინოშვილი-დაწყებული	გარე	განათების	დასრულება.
ყელა-	დაწყებული	გარე	განათების	დასრულება;
მაჟორიტარმა	დეპუტატმა	ბესიკ	ტაბიძემ	 აღნიშნა,	რომ	მიმდინარე	 წელს	 ხაჯალიის	 საჯარო
სკოლის	 რეაბილიტაციაზე	 144	 ათასი	 ლარი	 დაიხარჯა.	 მისი	 თქმით,	 ნიგვზიანშიც
თანამედროვე	 სტანდარტებით	 აღჭურვილი	 ახალი	 სკოლა	 აშენდა,	 რომლის	 ერთადერთი
პრობლემა	 სავარჯიშო	დარბაზის	დაბალი	 ჭერია.	 ასევე	 აღნიშნა,	რომ	 ნინოშვილის	თემშიც
გაკეთდება	თანამედროვე	სტანდარტებით	აღჭურვილი	ახალი	საჯარო	სკოლა.	მისივე	თქმით,
ცალკე	აღნიშვნის	ღირსია,	სოფელ	ხაჯალიაზე	საბავშვო	ბაღის	მშენებლობა,	რომელიც	100
პატარაზეა	 გათვლილი,	 რომლის	 საერთო	 ღირებულება	 4	 მილიონ	 ლარამდეა.	 ბაღის
მშენებლობა	 დაგეგმილია	 სოფელ	 ნინოშვილში,	 რომელიც	 50	 ბავშვზეა	 გათვლილი,	 ასევე
ახალი	ბაღის	მშენებლობა	იგეგმება	ნიგვზიანის	თემშიც,	რომელიც	გათვლილია	75	ბავშვზე.



აქვე	 აღნიშნა,	 რომ	 ახალი	 საექიმო	 უბნები	 გაკეთდება	 ნიგვზიანისა	 და	 ნინოშვილის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში.	 ასევე	 მნიშვნელოვანი	 პროექტი	 ხორციელდება	 სოფელ
ხაჯალიაზე,	რომელიც	 ითვალისწინებს	 1,7	 კილომეტრიანი	 გზის	 სრულ	რეაბილიტაციას.	 ეს
არის	ავტობანთან	მისასვლელი	გზა,	რომელიც	ძალიან	კარგი	და	საშური	საქმეა.	დეპუტატმა
ასევე	გამოყო	ნინოშვილის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	,,შინმოუსვლელთა	მემორიალის“
აღდგენის	საკითხი.	იგი	აქტიურად	ჩაერთო	აღდგენით	სამუშაოებში.	ოფიციალური	წერილი
გაიგზავნა	 დახმარებისთვის	 ,,ჰაიდებერგერცემენტ-ჯორჯიას“	 მისამართით,	 მათგან
მიღებული	იქნა	შესაბამისი	დახმარება.	უმოკლეს	ვადებში	მოხდა	სამუშაოების	დასრულება
და	9	მაისს,	ფაშისმზე	გამარჯვების	დღეს	მემორიალი	გასახსნელად	უკვე	მზად	იყო.	სოფელ
ნინოშვილში	ასევე	კეთდება	ასფალტ-ბეტონის	გზა,	რომელიც	300	ათასი	ლარი	ჯდება.
როგორც	 საკრებულოს	 თავმჯდომარე	 ხშირად	 ხვდება	 მოსახლეობას.	 სამუშაო	 კაბინეტში
მასთან	 მოდიან	 მოქალაქეები.	 მათი	 მოთხოვნები	 ძირითადად	 ეხებოდა	 სოციალურ
დახმარებებს	 და	 ინფრასტრუქტურულ	 საკითხებს.	 არცერთი	 მათი	 სატკივარი	 დეპუტატს
უყურადღებოდ	 არ	 დაუტოვებია.	 სოციალური	 მოთხოვნების	 დაკმაყოფილება
შეძლებისდაგვარად	 მოხდა	 მუნიციპალიტეტის	 სოციალური	 პროგრამის	 ფარგლებში.
ნიგვზიანის	და	ნინოშვილის	ადმინისტრაციული	ერთეულიდან	მუნიციპალიტეტში	არსებული
სოციალური	პროგრამით	სარგებლობენ:

1.	ე.წ.	დიალიზის	პროგრამით	ნიგვზიანში	1	ბენეფიციარი;

2.	 მძიმე	 საცხოვრებელი	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებით	 თავშესაფრის
უზრუნველყოფის	პროგრამით	ნიგვზიანში	1	ოჯახი,	ნინოშვილში	2	ოჯახი;

3.	მედიკამენტების	შეძენაზე	დახმარების	პროგრამით	ისარგებლა	-	ნინოშვილში
1-მა	ბენეფიციარმა;	ნიგვზიანში	-	5-მა;

4.	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვების	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსებით	ნიგვზიანში	ისარგებლა	1-მა	ბენეფიციარმა;

5.	ომის	 მონაწილე	 ვეტერანების	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამით	 -
ნიგვზიანში	5	ბენეფიცირია;

6.	 ერთჯერადი	 სოციალური	 დახმარების	 პროგრამით	 ნიგვზიანში	 5-მა
ბენეფიციარმა	ისარგებლა;

7.	 მძიმე	 საცხოვრებელი	 პირობებში,	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური
მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახებისთვის	 ერთჯერადი
დახმარების	პროგრამით	ნიგვზიანში	3-მა	ოჯახმა	ისარგებლა;

8.	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამით	 -	 ნიგვზიანში	 6-მა
ოჯახმა	ისარგებლა;

9.	 უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურების	 პროგრამით
ნინოშვილის	თემში	ერთ	ადამიანზე	მოხდა	დახმარება.

10.	 მზრუნველობამოკლებულთა	 უფასო	 კვებით	 უზრუნველყოფის	 პროგრამით
ნიგვზიანსა	და	ნინოშვილში	თითო-თითო	ბენეფიციარი	გვყავს;

სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამით	 -	 ნიგვზიანში	 38
ადამიანმა,	ხოლო	ნინოშვილში	-	14-მა	ისარგებლა;

დეპუტატი	 მუდმივ	 კავშირზეა,	 როგორც	 მაჟორიტარი	 მერიის	 წარმომადგენლებთან.
საანგარიშო	პერიოდში	არაერთი	შეხვედრა	გამართა	ადგილობრივ	მოსახლეობასთან.
მოისმინა	 მათი	 პრობლემების	 შესახებ.	 არის	 საკითხები,	 რომელთა	 გადაწყვეტა
ადგილობრივ	 დონეზე	 შეუძლებელია,	 ამიტომ	 საქმის	 კურსში	 ჩააყენა	 როგორც
მხარის	 ადმინისტრაცია,	 ასევე	 შესაბამისი	 სამინისტრო.	 ეს	 ეხება	 მძიმე
საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფ	 ადამიანებს.	 ზოგიერთ	 მათგანს	 აქვს	 შესაბამისი
დასკვნა,	რომ	სახლი,	სადაც	ის	ფაქტიურად	ცხოვრობს,	ავარიულია	და	სასწრაფოდ
საჭიროებს	 განსახლებას.	 ისინი	 მაქსიმალურად	 ცდილობენ,	 რომ	 ყველა	 დეტალი



იქნას	დაზუსტებული	და	ამ	ადამიანებს	დროულად	მოუგვარდეთ	პრობლემა.

მაჟორიტარმა	დეპუტატმა	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 ასევე	 აღნიშნა	 ბუნებრივი	 აირის	 საკითხზე.
მისი	თქმით,	ბევრს	ეგონა	რომ	ეს	უტოპია	იყო,	ისევე	როგორც	სოფლის	შიდა	გზების
მოწესრიგება,	მაგრამ	უკვე	დაწყებულია	გაზიფიცირების	სამუშაოები	და	ძალიან	მალე
ბუნებრივი	 აირი	 ნინოშვილის	 და	 ნიგვზიანის	 ადმინისტრაციის	 ყველა	 სოფელში
იქნება.	პრობლემად	რჩება	სასმელი	წყალი	და	ყველაფერი	გაკეთდება	იმისთვის,	რომ
ეს	თემაც	დროულად	გადაწყდეს.

დეპუტატმა	 ბესიკ	 ტაბიძემ,	 მის	 მიერ	 გაწეული	 მუშაობის	 ანგარიშის	 წარდგენის
შემდეგ,	 მიმართა	 ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 რომ	 მიეწოდებინათ	 ინფორმაცია,
როგორც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 არსებული,	 ასევე	 პირადი	 პრობლემის
შესახებ.

შეხვედრაზე	მოსახლეობის	მხრიდან	დაისვა	პრობლემური	საკითხები:

-ციური	 გამცემლიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ნიგვზიანის	 თემში	 მდებარე	 ბიბლიოთეკას
ესაჭიროება	კომპიუტერის	ორი	მაგიდა.

-დათო	მახარაძის	უბანში	საჭიროა	გარე	განათების	ორი	ბოძი.

-,,ჟვანიას“	მიმდებარედ	საჭიროა	ცენტრალური	განათების	მოწესრიგება.

-ლეილა	 გიგინეიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ნიგვზიანის	 სარკინიგზო	 გადასასვლელთან
არის	 გზის	 დიდი	 ორმოვანი	 დაზიანება,	 რომელიც	 საშიშს	 ხდის	 და	 აფერხებს
მოძრაობას.	 აუცილებელია	 მისი	 მოწესრიგება.	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 როცა
გამოიცვალა	ძველი	ელექტრო	განათების	ბოძები,	მის	საცხოვრებელ	სახლთან	დარჩა
ერთი	ბოძი,	რომელიც	აუცილებლად	შესაცვლელია.

-ხასან	 გელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ნიგვზიანში	 ბლოკების	 საამქროსთან	 მისასვლელი
ცენტრალური	 ხიდი	 არის	 დაზიანებული,	 დეფორმირებულია.	 საჭიროა	 დროული
რეაგირება	პრობლემის	მოსაწესრიგებლად.

-მაგული	 ტუღუშმა	 აღნიშნა,	 რომ	 წიაღობანში	 აუცილებელია	 გარე	 განათების
მოწყობა.	 ასევე	 წიაღობანში	 მოსაწესრიგებელია	 სასაფლაოსთან	 მისასვლელი	 გზა,
რომელიც	დაახლოებით	300-400	მეტრია.

-ასლან	 თავდგირიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 არჩეულსა	 და	 ნინოშვილის	 თემში
მოსაწესრიგებელია	ინტერნეტის	საკითხი.

-,,ბუკულოვების	უბანში“	აუცილებელია	გარე	განათების	მოწყობა.

-ნანული	 გელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 საცხოვრებელი	 სახლი	 შეიძინა	 სამეგრელოში,
რომლის	 გადმოსატანადაც	 ესაჭიროება	 დახმარება.	 მან	 ასევე	 დახმარება	 ითხოვა
სახურავის	შეცვლაზე.

-წიაღობანში	აუცილებელია	დაიდგას	ახალი	ტრანსფორმატორი.

-გივი	 მახარაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 მის	 საცხოვრებელ	 სახლთან	 აუცილებელია
მისასვლელი	გზის	მოწესრიგება.

-	ე.წ.,,მჟავიების“	უბანში	გამოსაცვლელია	განათების	ბოძები.

-ტატო	 ბერიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 მის	 საცხოვრებელ	 სახლში	 წვიმის	 დროს	 ჩამოდის
წყალი.	ესაჭიროება	სახურავის	შეცვლა.

-,,ხეთის“	უბანში	საჭიროა	სანიაღვრე	არხის	გაჭრა.

-ვახტანგ	 დობორჯგინიძის	 საცხოვრებელ	 სახლთან	 უსაფრთხოების	 მიზნით



აუცილებელია	 საგზაო	 ნიშნის	 დამონტაჟება,	 ვინაიდან	 ხშირია	 ავტოსაგზაო
შემთხვევები.

ადგილობრივმა	მოსახლეობამ	მადლობა	გადაუხადა	ბესიკ	ტაბიძეს	აქტიურობისა	და
თანადგომისთვის,	 მისი	 ძალისხმევით	 და	 მხარდაჭერით	 განხორციელებული
სამუშაოებისთვის.

დასასრულს	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ორი	 ადმინისტრაციული	 ერთეულის
მაჟორიტარმა	 დეპუტატმა	 აღნიშნა,	 რომ	 როგორც	 საკრებულოს	 წევრი,	 სოფლის
მაჟორიტარი	დეპუტატი	და	თანამდებობის	პირი,	ყველა	ღონეს	იხმარს,	ბიუროსა	 და
თითოეული	 საკრებულოს	 წევრთან	 ერთად,	 მუნიციპალიტეტის	 მერთან,	 სხვა
აღმასრულებელ	ხელისუფლების	წარმომადგენლებთან	ურთიერთთანამშრომლობით,
ერთობლივი	 ძალისხმევით,	 მისი	 სადეპუტატო	 უფლებამოსილების	 პერიოდში
გადაწყდეს	 ყველა	 ის	 პრობლემა,	 რომელიც	 აწუხებს	 ნიგვზიანის	 და	 ნინოშვილის
ადმინისტრაციული	ერთეულების	და	მთლიანად	მუნიციპალიტეტის	მოსახლეობას.

პატივისცემით,

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე


