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ანგარიში 

 

2020 წლის განხორციელებული საქმიანობის შესახებ , როგორც 

საკრებულოს დეპუტატი საანგარიშო პერიოდში 

ვხელმძღვანელობდი საქართველოს კონსტიტუციით 

საქართველოს ორგანული კანონის, ადგილობრივი 

თვითმართველობის კოდექსით და სხვა ნორმატიული აქტებით. 

    ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსითა და 

საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნის 

შესაბამისად ვარ ფრაქცია,, ქართული ოცნება დემოკრატიული 

საქართველოს წევრი, საანგარიშო პერიოდში ჩართული ვარ 

საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიების ,,განათლების, 

კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და 

ჯანმრთელობის დაცვის და სივრცითი-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის წევრი, ასევე 

საკრებულოსთან არსებული გენდერული საბჭოს წევრი. 

  აქტიურ მონაწილეობას ვღებულობდი ჩემი უფლებამოსილების 

პერიოდში ,საკრებულოს კომისიების, ფრაქციების და 

გენდერული საბჭოს სხდომებზე გამოტანილი მნიშვნელოვანი 

საკითხების განხილვაში. 



   საანგარიშო პერიოდში დავესწარი 18 საკრებულოს სხდომას 

,სადაც მიღებული იქნა 19 დადგენილება და 65 განკარგულება და 

114 ბრძანება. 

           საკრებულოს დებულების შესაბამისად სოფელში 

ვმართავდი რეგლამენტით გათვალისწინებულ შეხვედრებს 

მოსახლეობასთან ,ვეცნობოდი მათ პრობლემებს და 

ვეხმარებოდი მათ მოგვარებაში. 

 განსაკუთრებით მოქალაქეთა მომართვიანობა  ძირითადად 

ეხებოდა შემდეგ საკითხებს: სოციალურ ბაზაში 

დარეგისტრირებას ,სოციალური დახმარების მიღებას, 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ოპერაციების 

თანადაფინანსებაში დახმარებას, სამედიცინო კვლევის 

დაფინანსებას, სამშენებლო მასალებით დახმარებას, შეშით 

უზრუნველყოფა, საცხოვრებელი სახლების გადახურვას ,გზების 

რეაბილიტაციას, სანიაღვრე არხების გაწმენდას ,სკვერებისა და 

სპორტული მოედნების მოწყობას. 

  ჩემი, როგორც საკრებულოს წევრის პრიორიტეტი სწორედ 

მოსახლეობის პრობლემების გამოვლენა შესწავლა და ამ 

პრობლემების მოგვარების გზების გამონახვაა. ვცდილობ ,ჩემი 

შესაძლებლობის ფარგლებში დავეხმარო თითოეულ მოქალაქეს. 

 გასულ წელს დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სოციალურ პროგრამიდან მატერიალური დახმარების მიზნით 

შემოსულია  135 განცხადება .რაზეც დაუყოვნებლივ მომზადდა 

შესაბამისი შუამდგომლობები და დაკმაყოფილებული იქნა 

ყველა მათგანი. 



 სულ სოციალური პროგრამისათვის დაიხარჯა 16 300 ლარი, 

უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამიდან 2 

მოქალაქეს   გაეწია დახმარება .დიალეზის პროგრამიდან 3 

მოქალაქეს გაეწია დახმარება, სამშენებლო მასალები გადაეცა 5 -

ოჯახს. თუნუქის სახურავი გადაეცა 5 ოჯახს, შეშით 

უზრუნველყოფილი იქნა 4 ოჯახი. 

სოფელში განხორციელდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 

,რომელსაც მოსახლეობამ მიანიჭა პრიორიტეტი. 

განხორციელდა მილხიდებისა და ხიდების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები-12385,84 ლარი. 

მოსაცდელების რეაბილიტაციის სამუშაოები 12621,54 

გ/დვაბზუში განათების მოწყობა 568,79 

დვაბზუში განათების მოწყობა 31713,78 

გ/დვაბზუში საბაზო სკოლაში სველი წერტილების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 2798,26 ლარი. 

შიდა გზის გაბიონის ხელოვნური ნაგებობების და გზის სავალი 

ნაწილის მოწყობის სამუშაოები 49329,20 

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია(1390 გრბ.მ და სოფელ 

ბოხვაურში (კალანდაძეების  უბნის გზის) რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 421038,31) 

 პანდემიის პერიოდში სახელმწიფომ ბიზნეს სექტორთან ერთად 

უმნიშვნელოვანესი კამპანია დაიწყო, როგორც მარტოხელა 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ასევე მრავალშვილიანი 

ოჯახების( ოთხი და მეტი შვილი მიმართ)             აქტიურად ვიყავი 

აღნიშნულ კამპანიაში ჩართული .უწყვეტ რეჟიმში ჩემს 



ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მრავალშვილიან 

ოჯახებს ,ასევე სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მოხუცებს 

ვეხმარებოდი პროდუქტებით ,შეშით, ტანსაცმლით და 

პირველადი მოხმარების ნივთებით. 

  ასევე მინდა მადლობა გადავხადო ჩემს მეგობრებს საკრებულოს 

წევრებს, ჩვენ ერთად დიდი საქველმოქმედო აქტივობა 

განვახორციელეთ ,დავეხმარეთ შეჭირვებულ ოჯახებს, ბევრი 

ქველმოქმედი ადამიანის დახმარებით, მრავალშვილიან და 

შეჭირვებულ 35 ოჯახს გაეწია დახმარება. 

    ვიმედოვნებ ,რომ დარჩენილი უფლებამოსილების ვადაში ჩემს 

კოლეგებთან ერთად კიდევ მეტს გავაკეთებ. 

  ბოლოს კი მადლობა მინდა გადავუხადო ,საკრებულოს აპარატს, 

კოლეგებს , ჩემს თანასოფლელებს ჩემი სადეპუტატო 

უფლებამოსილების განხორციელებაში აქტიური დახმარების და 

მხარდჭერისთვის. 

 

 

 

 

 

რ.სკამკოჩიშვილი 


