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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 

- 

სადახლოს 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული. 

▪ გარე განათება; 

▪ სასმელი წყლის პრობლემა; 

▪ შიდა გზები. 

შუამდგომლობა სადახლოს 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულთან. 

მოგვარდა სასმელი წყლის 

პრობლემა, დაიგო შიდა 

გზები, აშენდა ახალი 

სკოლა, გაკეთდა გარე 

განათება. 

 

 

კაჩაგანისა და 

კასუმლოს 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული. 

▪ სარწყავი და სასმელი წყალი; 

▪ გარე განათება. 

სარწყავი წყლის 

პრობლემაზე 

შუმდგომლობა 

მელიორაციის სამსახურთან. 

სასმელი წყლისა და გარე 

განათების პრობლემა 

მოგვარებულია. 
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ხოჯორნისა 

და შაუმიანის 

ოლქი 

▪ მისასვლელი გზა; 

▪ სასმელი წყალი; 

▪ სკოლა. 

შუამდგომლომა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან მისასვლელ 

გზასთან დაკავშირებით. 

გაკეთდა მისასვლელი გზა 

ხოჯორნში და მოგვარდა 

სასმელი წყლის პრობლემა 

შაუმიანში. 

 

 

შულავერის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთული 

▪ სასმელი წყალი; 

▪ გარე განათება; 

▪ გზების მოასფალტება. 

შუამდგომლობა ააიპი სოფ- 

წყალთან. 

მოგვარდა სასმელი წყლის 

პრობლემა, გაკეთდა გარე 

განათება, მინისტადიონი, 

გზები მოასფალტდა. 

 

 

დამია -

გეურარხის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული. 

▪ სარწყავი და სასმელი წყალი; 

▪ ძველი სკოლის პრობლემა. 

შუამდგომლობა რეგონული 

განვითარების ფონდთან. 

შენდება სკოლა, გზები 

მოასფალტდა, გაკეთდა 

გარე განათება, ჩატარდა 

ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია. 

 

 

წერეთლის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული. 

სასმელი და სარწყავი წყალი, სარწყავი არხი  შესაბამის ორგანოებთან 

შუამდგომლობა. 

გაიწმენდა სარწყავი არხი, 

აშენდა ფეხბურთის 

მოედანი. 

 

 

თამარისის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული. 

▪ სასმელი წყალი; 

▪ შიდა არხები; 

▪ დასასვენებელი სივრცის მოწყობა; 

▪ გზების მოასფალტება.  

შესაბამის ორგანოებთან 

შუამდგომლობა. 

მოგვარდა სასმელი 

წყლისა და შიდა არხების 

პრობლემა, მოეწყო 

დასასვენებელი სივრცე.  
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ქუთლიარის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული 

▪ სკოლის მშენებლობა; 

▪ გზების მოასფალტება; 

▪ წყალმომარეგების სისტემა; 

▪ გარე განათება,  

▪  ძველი სკოლის პრობლემა; 

▪ მიწის დაკანონება; 

▪ სარწყავი არხების მოწესრიგება.  

შესაბამის ორგანოებთან 

შუამდგომლობა. 

დასრულდა ძველი 

საჯარო სკოლის 

მშენებლობა, მოასფალტდა 

შიდა გზები, მოწესრიგდა 

წყალმომარაგების სისტემა, 

დამონტაჟდა გარე 

განათება, აშენდა ახალი 

საჯარო სკოლა. 

 

 

ალგეთის 

ადმინისტრაც

იულ 

ერთეული 

▪ სარწყავი წყლის პრობლემა;  

▪ გარე განათება.  

შესაბამის ორგანოებთან 

შუამდგომლობა. 

გაკეთდა სასმელი წყლის 

სისტემა და გარე განათება.  

 

 

ქ. მარნეული გზების მოასფალტება.  შუამდგომლომა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან მისასვლელი 

გზასთან დაკავშირებით. 

გაგეთდა სკვერი, ბაღისა 

და მინი სტადიონის 

რეაბილტაცია.  

 

 

კაპანახჩის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული 

სარწყავი წყლის პრობლემა. შუმდგომლობა 

მელიორაციის სამსახურთან. 

ჩატარდა გზების 

მოასფალტების 

სამუშაოები, სასმელი 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია, 

დასრულდა 

გაზიფიცირების პროცესი, 

დამონტაჟდა გარე 

განათება, რეაბილიტაცია 

ჩაუტარდა სატუმბ 

სადგურსა და სკოლის 

შენობებს. 
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ყულარის 

ადმინისტრა-

ციული 

ერთეული 

▪ სარწყავი წყლის პრობლემა; 

▪ გზების მაოსფალტება; 

▪ შიდა არხები.  

სარწყავი წყლის 

პრობლემაზე 

შუმდგომლობა 

მელიორაციის სამსახურთან,  

მიმდინარეობს გზის 

მოასფალტების 

სამუშაოები, შიდა არხები 

გაწმენდილია. 

 

 

სოფ. 

ყიზილაჯლო 

▪ გზების მოასფალტება; 

▪ არხის პრობლემა. 

შესაბამის სამსახურებთან 

შუამდგომლობა. 

მიმდინარეობს გზების 

მოასფალტების 

სამუშაობები, არხის 

პრობლემა უმოკლეს 

ვადაში მოგვარდება. 

აშენდა სპორტული 

კომპლექსი. 

 


