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პერიოდი 

შეხვედრების 

საერთო 

რაოდენობა 

შეხვედრების 

ადგილი 

ქალაქი 

(უბანი, ქუჩა), 

დაბა (უბანი, 

ქუჩა), 

სოფელი 

ძირითადი იდენტიფიცირებული პრობლემები 

რა რეაგირება მოახდინა 

დეპუტატმა 

იდენტიფიცირებულ 

პრობლემებზე 

 

რა შედეგი მოჰყვა 

დეპუტატის რეაგირებას, 

მოგვარდა თუ არა 

პრობლემა 

 

  
პასუხები წარმოდგენილია დეპუტატის მიერ 

მოწოდებული სახით 
 

 

III კვარტალი 

2021 

- 

ხულოს 

მუნიც, დაბა 

ხულო, 

ვაშვლოვანის, 

დეკანაშვილე-

ბის, 

ღორჯომის, 

დიდაჭარის, 

დიოკნისის, 

რიყეთის, 

ყინჩაურის, 

ფუშრუკაუ-

ლის, 

ხიხაძირის, 

თხილვანის 

ადმინსტრაცი-

ული 

ერთეულები. 

▪ სოციალური საკითხები; 

▪  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა; 

▪  კენკროვანი ხილისათვის მაცივრების შეძენა; 

▪ შხამქიმიკატებისა და სასუქის ფასების მოწესრიგება; 

▪ ინფრასტრუქტურა; 

▪ შიდა სასოფლო და ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია; 

▪ სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; 

▪  უმუშევრობა; 

▪  ქირურგიული მკურნალობის ფინანსური 

უზრუნველყოფა. 

ყველა მიმართვაზე 

დროული რეაგირება, 

შუამდგომლობა შესაბამის 

უწყებებთან. 

პრობლემების დიდი 

ნაწილი დადებითად 

გადაწყდა, ნაწილს დრო 

სჭირდება. რიგი 

საკითხებისა საერთოდ არ 

არის გათვალისწინებული 

ბიუჯეტში, შესაბამისად, 

ხდება მათი მონიშვნა და 

სათანადო პერიოდში 

განხილვა. 

 

 

 

შუახევის 

მუნიც. 

ზამლეთის, 

ჭვანას, 

უჩამბას, დაბა 

შუახევის, 

დღვანის, 

▪ სოციალური საკითხები; 

▪ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა; 

▪ კენკროვანი ხილისათვის მაცივრების შეძენა; 

▪ შხამქიმიკატებისა და სასუქის ფასების მოწესრიგება; 

▪ ინფრასტრუქტურა; 

▪ შიდა სასოფლო და ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია; 

ყველა მიმართვაზე 

დროული რეაგირება, 

შუამდგომლობა შესაბამის 

უწყებებთან. 

პრობლემების დიდი 

ნაწილი დადებითად 

გადაწყდა, ნაწილს დრო 

სჭირდება. რიგი 

საკითხებისა საერთოდ არ 

არის გათვალისწინებული 

ბიუჯეტში, შესაბამისად, 
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წყალსაყარის, 

შუბანის,ოლა

დაურის, 

ნენიას 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეულები. 

▪ სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; 

▪ უმუშევრობა; 

▪ ქირურგიული მკურნალობის დაფინანსება. 

ხდება მათი მონიშვნა და 

სათანადო პერიოდში 

განხილვა. 

 

 

 

ქედის მუნიც. 

დოლოგანის, 

მახუნცეთის, 

პირველი 

მაისი,ს დაბა 

ქედას, 

ოქტომბრის, 

მერისის, 

ზვარეს, 

წონიარისის, 

ცხმორისის, 

დანდალოს 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეულები. 

▪ სოციალური საკითხები; 

▪  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა; 

▪ კენკროვანი ხილისათვის მაცივრების შეძენა; 

▪ შხამქიმიკატებისა და სასუქის ფასების მოწესრიგება; 

▪ ინფრასტრუქტურა; 

▪ შიდა სასოფლო და ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია; 

▪ სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; 

▪ უმუშევრობა 

▪ ქირურგიული მკურნალობის ფინანსური 

უზრუნველყოფა. 

ყველა მიმართვაზე 

დროული რეაგირება, 

შუამდგომლობა შესაბამის 

უწყებებთან. 

პრობლემების დიდი 

ნაწილი დადებითად 

გადაწყდა, ნაწილს დრო 

სჭირდება. რიგი 

საკითხებისა საერთოდ არ 

არის გათვალისწინებული 

ბიუჯეტში, შესაბამისად, 

ხდება მათი მონიშვნა და 

სათანადო პერიოდში 

განხილვა. 

 

 

 

ხელვაჩაურის 

მუნიც. 

მაჭახლის, 

კირნათის, 

აჭარისწყალის

, სარფის, 

შარაბიძეების, 

თხილნარის, 

ჭარნალის, 

ფერიის, 

ორთაბათუმის

, ახალშენის 

და 

მახინჯაურის 

ადმინისტრა-

▪ სოციალური საკითხები; 

▪ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა; 

▪ კენკროვანი ხილისათვის მაცივრების შეძენა; 

▪ შხამქიმიკატებისა და სასუქის ფასების მოწესრიგება; 

▪ ინფრასტრუქტურა; 

▪ შიდა სასოფლო და ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია; 

▪ სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; 

▪ უმუშევრობა; 

▪ ქირურგიული მკურნალობის დაფინანსება. 

ყველა მიმართვაზე 

დროული რეაგირება, 

შუამდგომლობა შესაბამის 

უწყებებთან. 

პრობლემების დიდი 

ნაწილი დადებითად 

გადაწყდა, ნაწილს დრო 

სჭირდება. რიგი 

საკითხებისა საერთოდ არ 

არის გათვალისწინებული 

ბიუჯეტში, შესაბამისად, 

ხდება მათი მონიშვნა და 

სათანადო პერიოდში 

განხილვა. 
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ციული 

ერთეულები. 

 


