ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის
1 ნოემბრიდან 2020 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდში განხორციელებული
სამუშაოს შესახებ
ანგარიში
საკრებულო ატარებს მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარების პოლიტიკას.

მთავარი მოხსენების წარდგენამდე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სახელმწიფო და
მმართველი პარტია „ქართული ოცნება“ განსაკუთრებული ყურადღებას აქცევს
საქართველოს
რეგიონების
განვითარებას,
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი პროექტები დაფინანსებულია ინფრასტრუქტურის, განათლებისა და
სპორტის, ჯანმრთელობის, ჯანდაცვის განვითარებისთვის და განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა ღარიბთა სოციალურ დაცვას: ერთჯერადი დახმარება
არაუზრუნველყოფილი ოჯახებისთვის, მედიკამენტებით, სამკურნალოდ,
ახალშობილებისთვის, სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური და ა.შ. ჩვენი
სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა და
კეთილდღეობისთვის.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 35-ე მუხლის მე -2 პუნქტისა და
საკრებულოს დებულების(რეგლამენტის) საფუძველზე, წარმოგიდგენთ ანგარიშს
2020 წელს განხორციელებულ სამუშაოს შესახებ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის, საქართველოს კოდექსის 61-ე მუხლის
შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტია საკრებულოს დადგენილება, ხოლო ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია საკრებულოს განკარგულება და
საკრებულოს თავმჯდომრის ბრძანება (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი).
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 38 წევრისგან,
საკრებულოში ფუნქციონირებს 5 კომისია, შექმნილია 8 ფრაქცია და საკრებულოს
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აპარატი 10 საშტატო მოხელით. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს
საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზებას.

საკრებულო • 38 წევრი

კომისია

• 5

ფრაქცია

• 8

საკრებულოს
აპარატი

• 10 საშტატო მოხელი
• 5 ხელშეკრულებით

უზრუნველყოფილია საკრებულოს საქმიანობის გამჭვირვალობა Facebook- ისა და
ვებგვერდის http://www.akhalkalaki.ge/- ს მეშვეობით.

საანგარიშო პერიოდში ბიუროს 12 სხდომა და საკრებულოს 13 სხდომა გაიმართა.

ბიუროს 12 სხდომა

საკრებულოს 13 სხდომა
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საკრებულოს მიერ მიღებულია 26 დადგენილება (ნორმატიული აქტები),
რომელიც გაგზავნილია "საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნებისათვის, გასცა 30
განკარგულება (ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები) და 57 ბრძანება
(ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები).

26

დადგენილება (ნორმატიული აქტები)

30

განკარგულება (ინდივიდუალური
სამართლებრივი აქტები)

57

ბრძანება (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტები)
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საანგარიშო
პერიოდის
განმავლობაში
საკრებულომ მიიღო 122 წერილი და განცხადება, რომელთაგან 7 იყო საჯარო
ინფორმაციის შესახებ, ყველა წერილსა და განცხადებაზე გაცემულია პასუხი
დროულად.

საკრებულოს სხდომები მედიის თანდასწრებით ღია კარის მიღმა ტარდება.
შეხვედრის თარიღი განთავსდება Facebook- ში.

საკრებულოს სხდომებზე განხილულია და მიღებულია დადგენილებები სხვადასხვა
საკითხებზე:
✓ 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
✓ მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ
✓ „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2019
წლის 17 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
✓ ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
და
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
არასასოფლო–სამეურნეო
დანიშნულების
მიწის
ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ.
✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების
გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ,
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✓ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან სოფლისმხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი
პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ
✓ 2020 წ. პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და შეფასების შესახებ
✓ ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში 2020 წლის საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი დამატებების საპროექტო
წინადადებების მოწონების თაობაზე
✓ ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი
საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე.
✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გოგაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი,
ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული
✓
მემკვიდრეობის ძეგლის- სოფელ ჭაჭკარის
ტერიტორიის გამოყენებისა და
განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის
დამტკიცების შესახებ
✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N 7„ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

✓ ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების
შესახებ.

✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. დილისკის საბავშვო ბაღის «ვარდან ნაჰატაკიანის“
სახელის მინიჭების თაობაზე
✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების სტრატეგიის დამტკიცების

შესახეახ
✓ „საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესების გამო, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ფიზიკური პირების) და
იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შესახებ“
✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ
დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე
✓ 2021 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე
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დადგენილებებისა და განკარგულებების
პროექტები ძირითადად მერიიდან
მოდის, რომლებიც განსახილველად
და დასკვნისათვის შესაბამისი
საკრებულოს კომისიებს გადაეგზავნება.
დასკვნის შემდეგ წარედგინება ბიუროს
განსახილველად. ბიურო ადგენს
საკრებულოს პლენარული სხდომის
დღის წესრიგს.

მერია
საკრებულოს კომისია
საკრებულოს ბიურო
საკრებულოს სხდომა

ყველა პროექტი მიმართულია მდგრადი განვითარებისკენ.
მდგრადი განვითარების მიზნები წარმოადგენს ერთგვარი
მოქმედებისკენ მოწოდებას და მიზნად ისახავს
კეთილდღეობის გაუმჯობესებას.მდგრადი განვითარება
მოიცავს ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს.
ითვლება, რომ განვითარება უნდა იყოს ეკონომიკურად
ეფექტური, სოციალურად სამართლიანი და ეკოლოგიურად
სუფთა.

2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
არაერთხელ იქნა კორექტირებული საქართველოს
მთავრობის განკარგულებების საფუძველზე რიგი
პროექტების დაფინანსებისათვის სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"
ფარგლებში,

განათლების სამინისტროს დელეგირებული
დაფინანსება ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების
სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად და
მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად.
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ბიუჯეტის კორექტირება ხორციელდება აგრეთვე
ბიუჯეტის გარდამავალი ნაშთის განაწილებაზე და ტენდერებისგან
მიღებული დანაზოგების განაწილებაზე.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჯანმრთელობის დაცვას, საკრებულოს ბიუჯეტში გათვ
ალისწინებული სხვადასხვა სოციალური პროგრამების სოციალური პაკეტების განაწილებას:
✓ - დამტკიცებულია სოციალური დახმარების გაცემის წესი 2020 წლის ბიუჯეტიდან
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ასევე მოწონებული იქნა პროექტები:

-სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქალაქის კეთილმოწყობასა და დასუფთავებას,
ქონების გადაცემაზე თანხმობის გაცემას.

საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრები აქტიურად მონაწილეობენ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამართულ ღონისძიებებში, შეხვედრებში:
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ორგანიზებულია საკრებულოს წევრების შეხვედრები არა კომერციულ იურიდიულ პირებთან:
მომავლის სახლი, ხელოვნების სკოლა, საბავშვო ბაღები, ჭადრაკის სკოლა, აშუღის სკოლა,
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ბიბლიოთეკები.
შეხვედრებზე განიხილეს ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები და
რეგიონში კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების საკითხები.
საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრები აქტიურად მონაწილეობენ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამართულ ღონისძიებებში, შეხვედრებში:

✓ საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრი
ქ-ნ
ქეთევან
ციხელაშვილთან,
გუბერნატორ
ბესიკ
ამირანაშვილთან,
✓
ქალაქის
დასუფთავების დღისა და
ნერგების
დარგვის
ორგანიზებაში
✓
სომხების გენოციდის
ღონისძიებაზე
✓
9
აპრილს
დაღუპულთა
ხსოვნისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებაზე
✓
სოფლების
მაცხოვრებლებთან
შეხვედრები
„სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის "
ფარგლებში
✓ გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მიღება
✓ მუნიციპალური სკოლების რემონტისთვის საგანმანათლებლო რესურს- ცენტრის
წარმომადგენელთან შეხვედრაზე
✓ სხვადასხვა სკოლების პედაგოგებთან შეხვედრაზე ამაღელვებელი საკითხების
შესაბამისი პირებისათვის წარსადგენად
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მოსახლეობისა და კერძო პირების მოთხოვნების საფუძველზე, საკრებულომ წერილობით
მიმართა შესაბამის სამინისტროებს სხვადასხვა საკითხების მოგვარებაში დახმარების გაწევის
მიზნით: მან გამართა შეხვედრები კომპეტენტურ პირებთან სხვადასხვა საკითხების
გასარკვევად:

✓ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ქონების რეგისტრაციის სამმართველოს
წარმომადგენლებთან
✓ მელიორაციის საკითხებში წარმომადგენლებთან
✓ ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის ჩატარების მექანიზმის განსაზღვრის
შესახებ
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საკრებულოს საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საკრებულოს
კომისიებმა და ფრაქციებმა, მათ მიერ შეთავაზებულია მრავალი წინადადება:
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აღსანიშნავია,
რომ
საკრებულოს
საქმიანობაში მხარი დაუჭირეს
საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს
რეგიონული განვითარების სამინისტრომ, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის
გუბერნიამ,
საქართველოს
პარლამენტის
დეპუტატებმა
ახალქალაქის

მუნიციპალიტეტიდან და სხვა სამინისტროებმა.

ორჯერ ორგანიზებულია შეხვედრები (გაზაფხულსა და შემოდგომაზე)
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან ყველა 64 სოფელში, მოისმინეს
მოსახლეობის საჩივრები და წინადადებები სხვადასხვა საკითხზე:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

სასოფლო გზების კეთილმოწყობა
სასმელი წყალი,
სარწყავი სისტემა
გაზიფიცირება,
ახალგაზრდებისთვის სპორტული და კულტურული ობიექტების შექმნა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეგისტრაცია;
საჯარო სკოლის შენობების მდგომარეობა
სამედიცინო ცენტრების გახსნა,
სპორტული ინვენტარის შეძენა და ა.შ.
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COVID-19
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საკრებულო მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა საელჩოებთან, მათ შორის
საქართველოში სომხეთის საელჩოსთან, საქართველოში აშშ – ს საელჩოსთან და
ევროკავშირშთან.
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საკრებულო ახლო თანამშრომლობას უწევს არასამთავრობო
ორგანიზაციებს LAG- ს, Mercy Corps- ს, CNFA- ს წარმომადგენლობა
საქართველოში, FAO- ს წარმომადგენლობა საქართველოში, UN Women
Georgia, Women's Information Center, ზრდასრულთა განათლების ცენტრთან,
ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან, ფონდის რონდელის,
JNEWS და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში წილობრივი
მონაწილეობისთვის.

მადლობა თანამშრომლობისთვის!

ჩემი დასკვნის დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ მომავალში საკრებულოს
მუშაობა უფრო ეფექტური იქნება და არსებული ხარვეზები აღმოფხვრილი იქნება.
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