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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 

- 

მოსკოვის 

გამზ. №14, 

მაჟორიტარი 

დეპუტატის 

ბიურო. 

• დასაქმების საკითხები; 

• მფლობელობაში არსებული ფართების დაკანონების 

საკითხები; 

• მკურნალობის, მედიკამენტების და სხვა სოციალური 

პრობლემების დაფინანსების საკითხები; 

 

• სახელმწიფოსგან დაუკმაყოფილებელი დევნილების 

გრძელვადიანი განსახლების პრობლემები; 

 

• ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების 

საკითხები; 

 

• სოც. დაუცველის სტატუსის მარეგულირებელი 

სარეიტინგო ქულის ოდენობის პრობლემები. 

 

• მსჯავრდებული ოჯახის წევრისთვის სასჯელის 

შემსუბუქების საკითხები. 

 

• იპოთეკური სესხის შედეგად აღსრულების ეროვნულ 

ბიუროსთან შექმნილი პრობლემები. 

 

• სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე 

უსახლკაროს სტატუსის მინიჭების საკითხი. 

 

• გაეწიათ შუამდგომლობა 

შესაბამის სამსახურებთან; 

 

• გაიგზავნა 

შუამდგომლობები 

შესაბამის უწყებებში; 

 

 

• ბიუროს ჩართულობით 

გაეწიათ დახმარება საჭირო 

დოკუმენტაციის 

შეგროვებაში, რის შემდეგაც 

შუამდგომლობის 

წერილები გადაიგზავნა, 

როგორც გამგეობის, ასევე 

მერიის შესაბამის 

სამსახურებში; 

 

• ბიუროს ჩართულობით 

თითოეული ოჯახის 

საკითხი შესწავლილ იქნა 

დევნილთა სააგენტოს 

დახმარებით. 

 

 

• ვაკანსიის არსებობის 

შემთხვევაში 

დაკმაყოფილდნენ, ნაწილს 

ეთქვა უარი, ნაწილი 

შეყვანილია 

მომლოდინეთა სიაში. 

 

• კომისიების 

გადაწყვეტილებით ნაწილს 

დაუკანონდა, უმეტესობას 

უარი ეთქვა შესაბამისი 

კრიტერიუმების 

დაუკმაყოფილებლობის 

გამო; 

 

• განხილულ იქნა 

შესაბამის კომისიებზე, 

ძირითადი ნაწილი 

დაკმაყოფილდა 

მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

• თითოეულ ოჯახს მიეცა 

ამომწურავი ინფორმაცია 

დევნილთა სააგენტოში 
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• გადაიგზავნა 

შუამდგომლობის 

წერილები გამგეობაში, 

მერიის შესაბამის 

სამსახურებში, ასევე 

კომპანია ჯი ვი პი -ში და 

კომპანია "თელას"-ში. 

 

• სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს 

რაიონული 

განყოფილებიდან 

მიღებული ინფორმაციების 

საფუძველზე მოქალაქეებს 

განემარტათ სარეიტინგო 

ქულის მინიჭების წესები. 

გარკვეულ შემთხვევებში 

გადაიგზავნა 

შუამდგომლობის 

წერილები შესაბამის 

სააგენტოში. 

 

• საკითხის  

სპეციფიკურობიდან 

გამომდინარე 

ინდივიდუალურად ყველა 

მთხოვნელს განემარტა, რომ 

აღნიშნული რეგულირდება 

მკაცრად განსაზღვრული 

ვადებით და ამა თუ იმ 

მოთხოვნისას სასჯელის 

შემსუბუქების შესახებ 

მსჯავრდებულს მოხდილი 

უნდა ჰქონდეს მისჯილი 

ვადის გარკვეული ნაწილი, 

რაც კანონმდებლობით 

არის განსაზღვრული. 

მოქმედი პროგრამების 

შესახებ. 

 

• პრობლემების 

მოცულობებიდან 

გამომდინარე მოხდა 

ნაწილის დაუყოვნებლივ 

მოგვარება, ხოლო ნაწილი 

საბიუჯეტო თანხებიდან 

გამომდინარე 

გათვალისწინებული 

იქნება მომდევნო წლების 

ბიუჯეტში. 

 

• სარეიტინგო ქულის 

მინიჭების ვადებიდან 

გამომდინარე მოხდა 

გარკვეული ოჯახების 

ხელახალი გადამოწმება 

სააგენტოს მიერ. ნაწილ 

შემთხვევებში გადამოწმება 

არ შემდგარა. 

 

• საკითხი განიხილა 

შესაბამისმა კომისიამ და 

გადაწყვეტილებები ეცნობა 

მსჯავრდებულებს. 

 

• გარკვეულ შემთხვევებში 

მოხდა აღსრულების 

დროებით გადავადება. 
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ერთეულ შემთხვევებში 

შესაბამის უწყებაში 

გაგზავნილ იქნა 

შუამდგომლობის 

წერილები. 

 

• საკითხის 

სპეციფიკურობიდან 

გამომდინარე მაჯორიტარი 

შემოიფარგლა წერილების 

შესაბამის უწყებაში 

გადაგზავნით. 

გაიგზავნა 

შუამდგომლობები 

შესაბამის უწყებებში. 

კომისიების 

გადაწყვეტილებით 

ნაწილს მიენიჭა სტატუსი 

და აყვანილია 

აღრიცხვაზე, უმეტესობას 

ეთქვა უარი შესაბამისი 

კრიტერიუმების 

 

 

 

 

 

 

 

ლილოს 

დასახლება, 

ჭირნახულის 

ქუჩა. 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 

შეხვედრის შემდეგ საკითხი 

შესწავლილი იქნა 

გამგეობასთან ერთად. 

 

პრიორიტეტად ჩაითვალა 

შიდა გზების მოწესრიგება, 

რის შემდეგაც მოხდა 

მოასფალტება აგვისტოს 

თვეში. 

 

 დიდი ლილო ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 

შეხვედრის შემდეგ საკითხი 

შესწავლილი იქნა 

გამგეობასთან ერთად. 

 

 

 

პრიორიტეტად ჩაითვალა 

სანიაღვრე ქსელისა და 

შიდა გზების მოწესრიგება. 

პროექტის 

მასშტაბურობიდან 

გამომდინარე პრობლემის 

მოგვარებისათვის საჭირო 

სამუშაოებმა გასტანა 

ივლისის თვიდან 

დეკემბრის თვის 

ჩათვლით. 
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ლილოს 

დასახლება, 

მეფრინველეო

-ბის ქუჩა 

№16. 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 

შეხვედრის შემდეგ საკითხი 

შესწავლილი იქნა 

გამგეობასთან ერთად. 

 

პრიორიტეტად ჩაითვალა 

და მოეწყო ეზო. 

 

 

მოსკოვის 

გამზირი, 

კორპ.50 ა-ს 

მიმდებარედ. 

კოპრუსის ლიფტების გამართულად მუშაობის 

პრობლემა. 

შეხვედრის შემდეგ საკითხი 

შესწავლილი იქნა 

გამგეობასთან ერთად. 

 

პრიორიტეტიდან 

გამომდინარე შეკეთდა 

კორპ.50ა, 1-ლი 

სადარბაზოს ლიფტი ბმა-ს 

პროექტის ფარგლებში. 

 

 

ვარკეთილი 3, 

1 მ/რ, 

კორპუსი 20-

ის 

მიმდებარედ. 

კოპრუსის ლიფტების გამართულად მუშაობის 

პრობლემა. 

შეხვედრის შემდეგ საკითხი 

შესწავლილი იქნა 

გამგეობასთან ერთად. 

პრიორიტეტიდან 

გამომდინარე შეკეთდა 

ვარკეთილი 3, 1 მ/რ, 

კორპუსი 20-ის მე-3 

სადარბაზოს ლიფტი ბმა-ს 

პროექტის ფარგლებში. 

 


