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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 
 

 

IVკვარტალი 

2021 

- 

ქ. ყვარელი, 

კუდიგორის 

№2 

სოფელ ენისელში მდინარე ინწობას ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების აუცილებლობა. 

 

 

შუამდგომლობა 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან თანხის 

გამოყოფის თაობაზე. 

 

 

 მიმდინარეობს მუშაობა 

საკითხის გადასაწყვეტად. 

 

 

ქ. ყვარელი, 

კუდიგორის 

№2 

ქალაქ ყვარელში გაზმომარაგების მიწოდების დაბალი 

ხარისხი. 

თანამშრომლობა „სოკარ 

ჯორჯია გაზის“ 

წარმომადგენლობასთან. 

პრობლემა მოგვარდა. 
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ქ. ლაგოდეხი  ქ. ლაგოდეხში, სამხედრო ქალაქში მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის ბინების დაკანონების საკითხი. 

შუამდგომლობა 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

შედგენილია შესაბამისი 

დოკუმენტაცია, 

მთავრობის მიერ 

გადაწყვეტილების 

მისაღებად. 

 

 

ქ. თელავი, 

ერეკლე 

მეორის №16. 

ლეგიონის დასახლების მაცხოვრებელთათვის ბინების 

დაკანონების საკითხი. 

შუამდგომლობა 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

მიმდინარეობს მუშაობა 

სათანადო 

დოკუმენტაციის 

სრულყოფისთვის. 

 

 
თელავი, სოფ. 

ნასამხრალი. 

 

▪ ლიანდაგებთან არსებული გზის მოხრეშვა; 

▪ ინი სპორტული მოედნის მოწყობა; 

▪ დაწყებითი სკოლის აღდგენა დაწყებითი 

კლასის მოსწავლეთა დამოუკიდებლად 

გადაადგი-ლების სირთულის გამო. 

 

 

 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან. 

▪ გზა მოიხრეშა; 

▪ დაგეგმილია სპორტული 

მოედნის მოწყობა. 

▪ სკოლის მოსწავლეებს 

ემსახურება 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაქირავებული 

ტრანსპორტი 

(დაწყებითი სკოლის 

აღდგენა ამ ეტაპზე არ 

განიხილება ბავშვთა 

მცირე რაოდენობის 

გამო). 

 

 

თელავი, სოფ. 

ართანა 

▪ სასმელი წყლის პრობლემა; 

▪ დასასრულებელი სკვერი; 

▪ სკვერში არსებული მაღალი ძაბვის ჯიხურის 

შეღობვის საკითხი; 

▪ სტადიონის და ამბულატორიის მოწყობა. 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან. 

▪ მიმდინარეობს 

ჭაბურღილის მოწყობა 

და დაგეგმილია კიდევ 

ერთი ჭაბურღილის 

დამატება; 

▪ 2022 წელს დაგეგმილია 

სკვერის და სტადიონის 

მშენებლობა; 
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▪ შემოიღობა მაღალი 

ძაბვის ჯიხური. 

 

 

თელავი სოფ. 

ვარდისუბანი 

სოფელ ვარდისუბანში ახალი საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა. 

თანამშრომლობა 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდთან. 

ჩატარებულია ტენდერი, 

მიმდინარეობს 

გამარჯვებული კომპანიის 

გამოვლენა. 

 

 

თელავი სოფ. 

კურდღელაუ

რი 

სოფელ კურდღელაურის ახალი საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა. 

თანამშრომლობა 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდთან. 

დაიწყო საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა. 

 

 

თელავი, სოფ. 

გულგულა 

▪ სარეაბილიტაციო ცენტრალური გზა; 

▪ სკოლასთან არსებული გზის მოასფალტება; 

▪  რამდენიმე უბანში გარე განათების ქსელის მოწყობა; 

▪ ზოგიერთ უბანში ინტერნეტის პრობლემა. 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან.  

▪ ცენტრალურ გზაზე 

მოხდა ორმოული 

შეკეთება. სკოლის 

გზასთან ერთად 

იგეგმება სრული 

რეაბილიტაცია;  

▪ დაგეგმილია გარე 

განათების ქსელის 

მოწყობა დარჩენილ 

უბნებში; 

▪ ხარისხიანი ინტერნეტის 

მიწოდების საკითხზე 

მუშაობს „მაგთიკომი“. 
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ყვარლის 

მუნიც. 

სოფლები: 

ბალღოჯიანი, 

სანავარდო, 

კუჭატანი, 

ენისელი 

მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 

პრობლემური საკითხები. 

თანამშრომლობა 

იუსტიციის სამინისტროს 

წარმომადგენლებთან, 

კონსულტაციები 

ამომრჩევლებთან. 

მოგვარებულია. 

 

 

თელავი, 

ონლაინ 

შეხვედრა. 

თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საჯარო განხილვა. 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ 

თვთმმართველობასთან. 

ბიუჯეტი 

დამტკიცებულია. 

 

 

თელავი 

ონლაინ 

შეხვედრა. 

თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის და 

მწვანე პოლიტიკის დოკუმენტის საჯარო 

განხილვა. 

თანამშრომლობა 

არასამთავრობო 

სექტორთან და 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან. 

დოკუმენტებში 

წარმოდგენილი 

საჭიროებები 

ნაწილობრივ 

გათვალისწინებულია 

მუნიციპალიტეტის 2022 

წლის ბიუჯეტში. 
 


