
ზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,  სოფ.  მერიის მაჟორიტარი  დეპუტატის  

ალექსანდრე ღლონტის  მიერ 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე გაწეული საქმიანობის 

შესახებ: 

ანგარიში 

 

წინამდებარე ანგარიში შედგენილია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 88-ე 

მუხლისა და საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად და მოიცავს 

პერიოდს 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში  ვეყრდნობოდი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით საკრებულოს წევრისათვის განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს. 

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და საკრებულოს რეგლამენტით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას 

ვახორციელებდი საკრებულოს ორ მუდმივმოქმედ კომისიაში: 1. განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობისა და სოციალური საკითხთა და 2. საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიებში. ამავდროულად ვარ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორების“ 

წევრი. 

 

საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მივიღე საკრებულოს როგორც რიგით, ასევე რიგგარეშე 17 

სხდომაში, კომისიის 13 სხდომაში, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები“-ს 12 

სხდომაში. 

 

როგორც საკრებულოს წევრს შეხვედრები მქონდა ამომრჩევლებთან, 

ჩავატარე გასვლითი 12 შეხვედრა და ადგილზე მოქალაქეთა 12 მიღება. მოქალაქეთა მოთხოვნები 

ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ და მედიკამენტებით დახმარებებს, მკურნალობის და 

ოპერაციების დაფინანსებას, ინფრასტრუქტურის მოწყობას. 

 

ჩემ მიერ როგორც საკრებულოს შესაბამის კომისიებში, ასევე მუნიციპალიტეტის მერიაში 

დაყენებული იქნა სოფლის პრობლემები, რომელთა გარკვეული ნაწილი გადაწყდა დადებითად, 

ნაწილი კი გათვალისწინებულია მიმდინარე წლისთვის. 

საანგარიშო პერიოდში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, სოფელ ხვარბეთში დამონტაჟდა 40 

ლამპიონი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სტადიონს, გაკეთდა მოსაცდელი. 

სოფელ მერიაში  325 გრძივი მეტრი ბეტონის გზა დაიგო, გაკეთდა ერთი მოსაცდელი, 

დამონტაჟდა ღამის განათება სოფლის ცენტრში. 

სოფელ ნაღობილევში საბავშვო ბაღი სრულად რეაბილიტირდა, კაპიტალურად შეიღობა ბაღის 

ეზო. 

სოფელ ჭახვათაში ამავე პროგრამით გაკეთდა წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია, გაკეთდა 

ერთი მოსაცდელი, 2 ადგილზე მოხდა მილხიდის რეაბილიტაცია. 



მუნიციპალური განვითარების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სოფ. 

ნაღობილევის მესამე-მეოთხე ბრიგადებში განხორციელდა 1700 მეტრი გზის სრული 

რეაბილიტაცია-ასფალტირება. 

სოფელ ნაღობილევში პირველ-მეორე ბრიგადებში მოეწყო სასმელი ჭყლის ჭაბურღილის 

მონტაჟი. 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ხვარბეთის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, 

რომელიც წლების განმავლობაში უფუნქციო იყო. იმედი მაქვს, ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია 

საშუალებას მოგვცემს მიმდინარე წელს გავხსნათ აღნიშნული ბაღი. 

 

 

საანგარიშო პერიოდში სამივე სოფელში დასრულდა გაზიფიცირების სამუშაოები. მოსახლეობის 

თხოვნაა, დროულად მოხდეს აღნიშნული ქსელის პროვაიდერი კომპანიისთვის გადაცემა, რათა 

დავიწყოთ აბონენტებისთვის გაზის მიწოდება. 

საანგარიშო პერიოდში სოფლის შიდა გზებზე შეტანილი იქნა 150 კუბური მეტრი ინერტული 

მასალა, მოიხრეშა დაახლოებით 3 კილომეტრი გზა. 

რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, სოფლის წინაშე მწვავედ დგას სასმელი წყლის პრობლემა. 

მიმდინარე წლის დარჩენილ პერიოდში მთელი ჩემი ძალისხმევა მიმართული იქნება აღნიშნული 

პრობლემის მოგვარებისკენ. გასაგრძელებელია სოფლებში შიდა გზების რეაბილიტაცია და 

განსაკუთრებით კრიტიკულ მონაკვეთებში ბეტონის საფარის მოწყობა. 

მე, როგორც საკრებულოს წევრი გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას საქართველო პარლამენტში 

გურიის მაჟორიტარ დეპუტატთან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან, მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან და ჩემი სოფლის ამომრჩევლებთან, რათა მიმდინარე წელი წარმატებული გახდეს 

სოფელ მერიისთვის და მისი ყველა მაცხოვრებლისთვის. 

მადლობა მინდა გადავუხადო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელმძღვანელობას, 

საკრებულოს მთლიან შემადგენლობას და საკრებულოს აპარატს გაწეული დახმარებისთვის. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს წევრი, 

სოფელ მერიის მაჟორიტარი დეპუტატი ალექსანდრე ღლონტი 

18.02.2021 


