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პარტიული შემადგენლობა  

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში  2021  წლის ადგილობრივი 

თვითმართველობის ორგანოების არჩევნების  შედეგად  სამი  პარტიის  

წარმომადგენლები  შევიდა. 

ბიურო 

საკრებულოს  ბიუროს  შემადგებლობაში შედიან: 

საკრებულოს თავმჯდომარე,  თავმჯდომარის მოადგილეები, საკრებულოს  კომისიებისა 

და ფრაქციების თავმჯდომარეები. 

ბიუროში 12  წევრია 

                      

 

                                                                                 

                                                                                  

 

 

                                                          მანანა  ბარბაქაძე 

საკრებულოს  თავმჯდომარე 

  დავით  კიკნაძე                              პაატა გოგოლაძე                      ამირან  ოქრომჭედლიძე 

საკრებულოს თავმჯდომარის                       თავმჯდომარის მოადგილე                თავმჯდომარის მოადგილე 

 პირველი  მოადგილე 
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კომისიის თავმჯდომარეები 

 

 

           პავლე                         ბესიკ                        მარინე                     ოთარ                 შმაგი 

   კიკალიშვილი           კვირიკაშვილი        ხვედელიძე        ლურსმანაშვილი     ხიჯაკაძე 

 

 

 

ფრაქციის თავმჯდომარეები 

 

              შალვა                                           თორნიკე                                         ირმა 

       ლურსმანაშვილი                          ავალიშვილი                                     ვეფხვაძე                    
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მოგესალმებით, კოლეგებო! 

წარმოგიდგენთ 2022 წლის განმავლობაში ჩემი და საკრებულოს მიერ გაწეული 

საქმიანობის ანგარიშს. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნების შედეგად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულო 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიკრიბა და თავისი ფუნქციის 

შესრულებას შეუდგა 2021 წლის 3 დეკემბრიდან. მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით, კოლეგიურ 

ორგანოს, რომელიც ირჩევა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მიერ და შედგება 33 

წევრისაგან. მათგან 22 არჩეულია პროპორციული სიით, ხოლო 11 - მაჟორიტარული 

სისტემით.   

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების 

შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები განისაზღვრა 3 ერთეულით.  

საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია. საკრებულო წარმოადგენს 

თვითმმართველი ერთეულის ძირითად პოლიტიკურ ორგანოს და კანონი უშვებს 

საკრებულოს ფრაქციის შექმნის შესაძლებლობას. ფრაქციის შექმნის საფუძველს 

წარმოადგენს საკრებულოს წევრთა საერთო პოლიტიკური შეხედულებანი. დღეის 

მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოქმედებს 3 ფრაქცია: 

1. ფრაქცია - ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო;“ 

2. ფრაქცია- ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“; 

3. ფრაქცია-,,ხარაგაულისთვის“. 

ამასთანავე, საკრებულოში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 302-მუხლის 

მოთხოვნის თანახმად, შეიქმნა საკრებულოს უმრავლესობა, რომელშიც გაერთიანდა 

მმართველი პარტიის - ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 

წევრები. ხოლო საკრებულოს დანარჩენი წევრები, რომლებიც არ შედის საკრებულოს 

უმრავლესობაში განეკუთვნებიან საკრებულოს ოპოზიციას. 

საანგარიშო პერიოდში მოწვეულია საკრებულოს ბიუროს 11 სხდომა და საკრებულოს 11 

მორიგი სხდომა. კოორდინაციას ვუწევ საკრებულოს კომისიების მუშაობას. 

მოგეხსენებათ, კომისიების გამართულ მუშაობაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 

საკრებულოს მიერ  საკუთარი უფლებამოსილების ეფექტიანი განხორციელება. ასევე 

საერთო ხელმძღვანელობას ვუწევ საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს 

აპარატის  საქმიანობას.   

     მოგეხსენებათ, საკრებულოს აპარატი არის საკრებულოს სტრუქტურული ერთეული, 

რომლის უფლებამოსილებას შეადგენს საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციული 
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უზრუნველყოფა. აპარატი,  რომელიც შედგება 6 შტატით და 6 შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისაგან,  ორგანიზებას უკეთებს 

საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს 

წევრების ურთიერთობას ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურებთან, 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და 

მოქალაქეებთან. 

    საანგარიშო პერიოდში აპარატის მიერ ორგანიზება გაუკეთდა 11 მორიგ და 8 

რიგგარეშე სხდომის მოწვევას. მომზადდა საკრებულოს 84 ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტი და საკრებულოს თავმჯდომარის 181 ბრძანების პროექტი. 

საანგარიშო პერიოდში იურიდიული ექსპერტიზა ჩაუტარდა და მომზადდა 

სამართლებრივი დასკვნები საკრებულოს 293 სამართლებრივ აქტზე. აქ იგულისხმება 

საკრებულოს დადგენილებები, განკარგულებები და საკრებულოს თავმჯდომარის 

ბრძანებები, კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები რეგისტრაციას გადის და 

იურიდიულ ძალას იძენს სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე 

გამოქვეყნების შემდეგ, სამართლებრივ ექსპერტიზას გადის საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში და დაშვებული კანონ 

შეუსაბამობის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მათგან ვიღებთ შესაბამის 

რეკომენდაციებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ზედამხედველობის სამსახურმა, 

მხოლოდ 3 შემთხვევაში  დაადგინა ხარვეზი, რომლებიც დროულად იქნა 

გასწორებული. შემოსულია და პასუხ გაცემულია  983 კორესპოდენცია, ხოლო 

საკრებულოდან  სხვადასხვა უწყებებში  გაგზავნილია 278 წერილი.  

     ყოველთვის ვცდილობდი უფრო ეფექტური გამეხადა საკრებულოს საქმიანობა, რათა 

კონტროლის ის მექანიზმი, რაც საკრებულოს ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
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კოდექსით“ აქვს მონიჭებული მაქსიმალურად ყოფილიყო გამოყენებული. სწორედ ამ  

მიზნით, მიმდინარე წელს, საკრებულოს  მიერ,  საკრებულოს  რეგლამენტში 

განხორციელებული  ცვლილების  შედეგად  გათვალისწინებულ იქნა 

მუნიციპალიტეტის კერძო  სამართლის იურიდიული  პირების  ხელმძღვანელთა 

ყოველწლიური ანგარიშის  მოსმენის  წესი, რომლის  საფუძველზე ჩემი ბრძანებით, 

საკრებულოს სამუშაო გეგმაში შევიტანეთ მუნიციპალიტეტში არსებული არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა ანგარიშების მოსმენა 

გაწეული საქმიანობის შესახებ და მათი შეფასება. ვფიქრობ, ამ გადაწყვეტილებამ 

დადებით შედეგი გამოიღო.  

     პრაქტიკაში დაინერგა სახელმწიფო აუდიტის მიერ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

გადმოგზავნილი დასკვნების განხილვა, რომლებიც შეეხებოდა მუნიციპალიტეტის მიერ 

სხვადასხვა სფეროების მიხედვით დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების საქმიანობის შემოწმების 

შედეგად აღმოჩენილ დარღვევებს. 

ეფექტიანობის  აუდიტის  ანგარიშები, გაცნობის  მიზნით, გადაეგზავნა საკრებულოს 

წევრებს, კომისიის თავმჯდომარეებს, საკითხი  გატანილ  იქნა საკრებულოს სხდომაზე 

და მიღებულ იქნა განკარგულება, სადაც  სახელმწიფო  აუდიტის  მიერ  გაცემული  

რეკომენდაციების შესაბამისად, კომისიების ხელმძღვანელებს, სფეროების  მიხედვით, 

დაევალათ მონიტორინგი მიღებული განკარგულების შესრულებაზე, ხოლო 

მუნიციპალიტეტის  მერიას, მსგავსი შემთხვევების თავადან აცილების მიზნით,  

შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 

    მიმდინარე წელს შეიცვალა საკრებულოს  წევრების (გარდა  საკრებულოს 

თანამდებობის  პირებისა)  უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების  ანაზღაურების  წესი. აღნიშნული წესის თანახმად, დადგინდა 4 ძირითადი 

მოთხოვნა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საკრებულოს წევრს (გარდა 

საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამისილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები აუნაზღაურდება სრულად, ხოლო თითოეული მოთხოვნის 

შეუსრულებლობისათვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით გათვალისწინებული 

თანხის ოდენობა შეუმცირდება 5%-ით. თუ საკრებულოს წევრი დადგენილი 

მოთხოვნებიდან არ შეასრულებს არცერთ მოთხოვნას ხარჯების ანაზღაურებისათვის 

გათვალისწინებული თანხა არ მიეცემა. ხარჯების ანაზღაურების მიზნით საკრებულოს 

წევრების საქმიანობის აღრიცხვის წარმოებას ახორციელებს საკრებულოს აპარატი, 

რომელიც მაღალი პასუხისმგებლობით ასრულებს მასზედ დაკისრებულ მოვალეობას. 
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ჯანდაცვა 

      საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა დახმარების მიზნით, 

მნიშვნელოვანი მუშაობა იქნა გაწეული მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით. აღნიშნული პრიორიტეტის მიმართულებით 

გამოყოფილია 1 359 8 ათასი ლარი. საკრებულოს მიერ მხარდაჭერილი იქნა 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი სოციალური პროგრამები, რომელთა განხორციელების 

მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის ნაწილობრივ შემსუბუქება. სოციალურ საკითხებზე განხილული  იქნა  

და დადებითი პასუხი გაეცა 1019 განცხადებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით 

ისარგებლა 1738 მოქალაქემ. ასევე ახალშობილთა 128 ოჯახმა მიიღო ფინანსური 

დახმარება. სტიქიური მოვლენებისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 188 ოჯახს 

გაეწია ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარება. აღნიშნულ საკითხში 

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა და საკრებულოს თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ 

ჩართული.       

სოციალური მიმართულებით სამკურნალო და საოპერაციო დახმარების ქვეპროგრამას 

ემატება ახალი პუნქტები:  

1. იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით 

უზრუნველყოფა 3 000 ლარამდე; 

2. აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის დაფინანსება; 

3. მარჩენალდაკარგულის დახმარება 50 ლარის ოდენობით, თითოეულ პირზე  

სრულწლოვანებამდე. აქამდე ეს დახმარება წელიწადში ერთხელ 100 ლარის 

ოდენობით განისაზღვრებოდა; 

4. არასრულწლოვანთა დახმარება, პროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ 

გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას; 

5. გადაუდებელი  რეაგირების ქვპროგრამა; 

6. ომისა და სამხედრო  ძალების ვეტერანთა დახმარება; 

7. დაუნის  სინდრომით  დაავადებულთა დახმარება; 

8. 1989  წლის 9 აპრილის დაზარალებულებსა და ჩარნობილის  სალიკვიდაციო 

სამუშაოების დაზარალებულებს 200 ლარი (აქამდე არსებული 100 ლარის  

ნაცვლად). 

    წინა საახალწლოდ 2021 წელს ფულადი დახმარება გაეწია 589 მატერიალურად 

შეჭირვებულ ოჯახს, ხოლო ძველით ახალი წლისათვის - 425 ოჯახს. სააღდგომო 

დღესასწაულზე უკიდურესად გაჭირვებულმა 372 ოჯახმა მიიღო 100-ლარიანი ფულადი 
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დახმარება. თითქმის ყველა პირველი  კატეგორიის მქონე, ხანძრის შედეგად 

დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების განცხადება 

დაკმაყოფილდა,  ხოლო მეორე კატეგორიის 166 ოჯახის განცხადებაზე გაიცა დადებითი 

დასკვნები, რაშიც  დაიხარჯა 157. 85 ათასი ლარი.    

     გრძელდება COVID-19 ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც 2023  წლის 31 

მარტამდე გასტანს.  ჩვენმა მოსახლეობამ, 50 წლის და უფროსი ასაკის, პირველი აცრის 

გაკეთების შემდეგ მიიღო 200 ლარი, წახალისების მიზნით. 

   C -ჰეპატიტისა და შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2021/22 წლებში 

ტესტირება ჩაუტარდა 764 ბენეფიციარს, აქედან C -ჰეპატიტის 3 შემთხვევა 

დაფიქსირდა. აღნიშნული პროგრამით, როგორც კვლევა, ასევე მკურნალობა უფასოა. 

გასულ წელთან შედარებით 31 000 ათასი ლარით მეტი დაიგეგმა უფასო სასადილოს 

დაფინანსება, რამაც საშუალება მისცა შეძინათ კეთილმოწყობილი სამზარეულო, 

გაზქურა, სამზარეულოს ინვენტარი, კეთილმოეწყოთ სასადილო ოთახი და სველი 

წერტილი. ბენეფიციართა რიცხვი 105-დან 142 -მდე გაიზარდა. გაფართოვდა 

მომსახურების არიალი. მიმართვიანობის საფუძველზე საკვები პროდუქტებით 

დახმარება გაიწევა სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ უკიდურესად 

გაჭირვებულ ოჯახებზე. 

    ჩვენ კარგად გვესმის, რომ მოქალაქეთა კეთილდღეობის გაზრდა შესაძლებელია 

მხოლოდ საერთო ძალისხმევითა და რესურსების გაერთიანებით. სოციალურად 

მნიშვნელოვან საკითხებზე სისტემატიური დიალოგით, შეხვედრებით, მოსახლეობის 

ყველა ჯგუფის მხარდაჭერითა და გაძლიერებით.  

 

ბიუჯეტი 

როგორც  მოგეხსენებათ, ადგილობრივი  ხელისუფლების  ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების შესრულების  მიზნით,  საკრებულო, მოქმედი  კანონმდებლობით  

დადგენილი  წესით, ყოველ  წელს  ამტკიცებს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტს. 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  2022  წლის  ბიუჯეტი  

გასული  წლის  16 დეკემბერს  დავამტკიცეთ,  რომლის  საკუთარი  შემოსულობები  

საწყის  ეტაპზე  განისაზღვრა  10. 318. 100  ლარით,  შემდეგ საკუთარი შემოსავლების 

გეგმები გაიზარდა  და აღნიშნული  შემოსულობები  განისაზღვრა  11 032 100  ლარით,  

ხოლო  არასაკუთარი  შემოსულობები  11. 299. 185 ლარით.  ბიუჯეტის  მთლიანი 

მოცულობა  მოცემულ  ეტაპზე  შეადგენს 22. 331. 245  ლარს. ბიუჯეტის  შესრულების  

წლიურმა  მაჩვენებელმა  შეადგინა 75%, ნაშთი  25%. აღნიშნული  ბიუჯეტით  
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პრიორიტეტულ მიმართულებებად განისაზღვრა ინფრასტრუქტურული, სოციალური,  

განათლებისა და კულტურის  სფეროები. საკრებულოს მიერ მხარდაჭერილი და 

მოწონებული იქნა ყველა პრიორიტეტულ სფეროებში განსახორციელებელი მთელი 

რიგი პროექტები და აქტივობები, რომელთა უდიდესი ნაწილი წარმატებით 

განხორციელდა. 

    რაც შეეხება  ახალ  2023  წლის  ბიუჯეტის  პროექტს, ზემოთ ხსენებული 

პრიორიტეტული მიმართულებები კვლავ უცვლელად დარჩა და  საკრებულოს  ყველა  

რგოლში მომავალი  წლის  ბიუჯეტზე  აქტიურად  მიმდინარეობს მუშაობა. მოქმედი  

კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით, ბიუჯეტის  პროექტთან  დაკავშირებით  

გამოითქვა  მთელი რიგი  შენიშვნები  და წინადადებები,  რომლებიც  კანონის  

დადგენილ  ვადებში  გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის  მერს.  კერძოდ,    ბიუჯეტის  

ცალკეული  პარამეტრების კორექტირების მიზნით,  საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო  

კომისიის მიერ  გამოთქმული  იქნა  შემდეგი  შენიშვნები  და მოსაზრებები:   

1. მოსახლეობის  ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროდ  მიგვაჩნია, გაფართოვდეს 

საზოგადოებრივი  ტრანსპორტის მომსახურეობის არეალი.  თანმდევი  ფინანსირებით; 

2. ნაგვის  ბუნკერების  შესაძენად  გაიზარდოს  გარკვეული  ხარჯი, რადგან  არსებული 

რაოდენობა  ვერ  აკმაყოფილებს გაზრდილ  მოთხოვნებს; 

3. ბენეფიციართა რაოდენობის  ზრდასთან  დაკავშირებით, უნდა  გაიზარდოს   

სათნოების  სახლის  კვების  ხარჯი  ერთჯერადი  მომსახურებისათვის; 

4. მრავალბინიანი ბინების რეაბილიტაციის  მიზნით, ვითხოვთ  ბიუჯეტის პროექტში  

გათვალისწინებული ხარჯის  გაზრდას; 

5. გაგრძელდეს უსინათლოთა  მომსახურეობის  სწავლების პროექტი,  ამასთანავე  

დაზუსტდეს  პროგრამის  განხორციელების  ვადა, დეტალები და  წარმოდგენილი  იქნეს  

გასული  წლის  შედეგები; 

6. გათვალისწინებულ იქნეს  ბიუჯეტში  შესაბამისი მუხლი  და   დაფინანსება 

ახლადდაქოწინებულ  წყვილებზე,  რომლებსაც  აქვთ  რეპროდუქციულ  სისტემასთან  

დაკავშირებული  პრობლემები  და  ვერ  ახერხებენ კლინიკურ-ლაბორატორულ  

კვლევების  ჩატარებას; 

7. დაიგეგმოს  ბიუჯეტში  წარჩინებულ  სტუდენტთა (გრანტის  მოპოვების 

გათავლისწინებით)  წახალისების  სისტემა; 

8. რელიგიის დაფინანსების   მუხლში  თანხა  გაიზარდოს  10 000 ლარით (სულ  30 000 

ლარი); 
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9. დაფინანსება უნდა გაეზარდოს  ა(ა)იპ ე. კიკნაძის  სახ. სკოლამდელი  დაწესებულების 

გაეთიანებას; 

10. უნდა გაგრძელდეს C ჰეპატიტის  სკრინიგ  პროგრამის   დაფინანსება და  

განისაზღვროს 3000  ლარის  ოდენობით. 

ასევე საკრებულოს ფრაქცია „ხარაგაულისათვის“ წევრებმა დამოუკიდებლად 

შეიმუშავეს და გადაუგზავნეს მუნიციპალიტეტის მერს თავიანთი შენიშვნები და 

წინადადებები ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. 

    ამასთანავე  აღსანიშნავია  ის  გარემოება,  რომ  კანონმდებლობით განსაზღვრული    

პროცედურების  დაცვით,   საკრებულო  ხელს  უწყობს და ყველანაირ პირობებს უქმნის 

საზოგადოებრივ  ორგანიზაციებს,  იურიდიულ  პირებსა და  მოქალაქეებს მათი  

სურვილის  შემთხვევაში  ჩაერთონ  საბიუჯეტო  პროცესში, წარმოადგინონ თავიანთი  

წინადადებები,  შენიშვნები  და  შეფასებები. 

 

 

 

 

 

ბიუჯეტის  პროექტის  საჯარო  განხილვა 

ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ მიმდინარე წლის 19 ნოემბერს, ბორითის თემში ბიუჯეტის პროექტის 

საჯარო განხილვის დროს, მოქალაქეთა მხრიდან დაყენებულ იქნა წინადადება იმის 

შესახებ, რომ ბიუჯეტში გათვალისწინებული ყოფილიყო შესაბამისი თანხები 

ახლადდაქოწინებულ  წყვილებზე,  რომლებსაც  აქვთ  რეპროდუქციულ  სისტემასთან  

დაკავშირებული  პრობლემები  და  ვერ  ახერხებენ კლინიკურ-ლაბორატორულ  

კვლევების  ჩატარებას. აღნიშნული მოთხოვნა გათვალისწინებულ იქნა საკრებულოს 

წევრების მიერ, რომელიც აისახა ზემოთ ხსენებულ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

მიერ შემუშავებულ საბიუჯეტო შენიშვნებში. მაგრამ  ამ  მხრივ უნდა აღინიშნოს,  რომ  

საზოგადოების  ჩართულობისა და აქტიურობის დონე საბიუჯეტო  პროცესებში, 

სამწუხაროდ,  ძალიან მცირე  და უმნიშვნელოა. 

საკრებულოში, წინა წლების მსგავსად, კვლავ გრძელდება ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული წარმომადგენლობითი ხარჯების დაზოგვის პოლიტიკა. კერძოდ, 
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გასულ წელს ბიუჯეტში საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯებისთვის 

გათვალისწინებული იყო 8000 ლარი, მიმდინარე წლისთვის - 6000, ხოლო 2023 

წლისთვის გათვალისწინებულია 5000 ლარი. როგორც წინა, ასევე მიმდინარე წლის 

წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან მიზნობრივი დანიშნულებისამებრ არც ერთი ლარი 

არ დახარჯულა. დაზოგილი თანხა განაწილებულ იქნა ბიუჯეტით გათვალისწინებულ 

სხვადასხვა პრიორიტეტულ მიმართულებაზე.   

 

ბაღები 

    2019 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ბავშვთა უფლებათა დაცვის კოდექსი, 

რის საფუძველზეც მუნიციპალიტეტში შეიქმნა  ბავშვთა უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის განყოფილება. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გაკეთდა სტატისტიკა, თუ  

ბავშვიან რამდენ ოჯახს ესაჭიროება ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარება. ამ 

დროისთვის სულ 234 ასეთი ოჯახია. ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ შემუშავდეს  

ოჯახების ეკონომიურად გაძლიერების გრძელვადიანი პროგრამები. ამ მიმართულებით 

ჩართულები არიან ჯანდაცვის სპეციალისტი, ბავშვთა ფსიქოლოგი, იურისტი. 

გამოვლინდა არაერთი არასრულწლოვანთა მიმართ სხვადასხვა სახის უფლებათა 

დარღვევა, როგორიცაა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. მინდა ავღნიშნო, 

რომ განყოფილების თანამშრომლები ოპერატიულად და საქმიანად უდგებიან როგორც 

ანონიმურ, ასევე ოფიციალურ შეტყობინებებს. მოწოდებული ინფორმაციით ვლინდება 

ოჯახებში მშობლების უუნარობა, სოციალური შემწეობის არაგონივრული ხარჯვა, 

ბავშვების მიმართ უგულვებელყოფა და მათი უფლებების დარღვევა.  

 

 

 

 

 

 

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციით, 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 6 არასრულწლოვანს არ ჰქონდა მოსწავლის სტატუსი, 

მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ჩართულობით,   
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6 ბავშვიდან მოხდა 4-ის იდენტიფიცირება. აქედან 3 ბავშვი არის ცერებრალური დამბლის 

ყველაზე რთული დიაგნოზით, რის გამოც ვერ მოხერხდა მათი სასწავლო პროცესში ჩართვა, 2 

ბავშვი არასწორი მისამართის გამო  არ იძებნება. ხოლო ერთი მოსწავლე, ოჯახთან შეთანხმებით, 

გადაყვანილია ჭიათურის ბავშვთა პანსიონში, რომელზედაც სწავლის ინდივიდუალური გეგმაა 

მორგებული. მოქმედი კანონმდებლობის  მოთხოვნის თანახმად  ჩვენთვის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ  საკითხს წარმოადგენს ქალთა მიმართ  ძალადობისა და ქალთა უფლებების 

დაცვის ირგვლივ სამოქალაქო კონსოლიდაციის  გაძლიერება. მუნიციპალიტეტის  ბავშვთა 

უფლებების დაცვის  განყოფილებისა და  საკრებულოს წევრ  ქალთა ჩართულობით,   ოჯახური 

ძალადობის მსხვერპლ რამოდენიმე  ქალსა და  ბავშვს,  კანონით  გათვალისწინებული წესების  

დაცვით  გაეწიათ დროული დახმარება. საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის ლენა  აბაშიძის 

დახმარებით ვერტყვიჭალაში მცხოვრებ  მოძალადე მამაკაცზე გატარებული იქნა შესაბამისი  

ღონისძიება.  როგორც თქვენთვის ცნობილია, შეზღუდული შესაძლებლობისა და ადრეული 

განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებს სახელმწიფო აფინანსებს. ამ პროგრამით 

სარგებლობა შეუძლია 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს ნევროლოგის, პედიატრის, სხვა ექიმ 

სპეციალისტის რეკომენდაციით. ასევე  მშობლის, სოც.მუშაკის მიმართვის შემთხვევაში. 

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოციალური სააგენტო 

იღებს.  

2020 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული მომსახურების დანერგვა, 

რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი. 2021 წელს მუნიციპალიტეტმა შეძლო 

ჯგუფური თერაპიის სერვისისა და მეტყველების თერაპევტის მომსახურების ღირებულების 

დაფინანსება. ამ პროგრამის მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი. 

რადგან ბავშვებზე ვსაუბრობთ, მინდა სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებას შევეხო. 

2021 წელს მათი კუთვნილი ბიუჯეტი 1559,5 ათასი ლარით  განისაზღრებოდა. სხადასხვა 

პოზიციაზე დასაქმებულია 263 თანამშრომელი. 2021 წლის მარტსა და ნოემბერში საკვები 

პროდუქტებისა და საახალწლო ტკბილეულის შეძენაში დაიხარჯა 53,200 ლარი, ხოლო 164,6 

ათასი ლარი - სარეცხი მანქანების, ელექტრო ქურების, შეშის ღუმელების, მაცივრებისა და 

სხვადასხვა ინვენტარის შეძენაში. 127.000 ლარი სამჯერადი კვებისათვის გაიხარჯა. 

      კიცხის  საჯარო  სკოლა                                                               ხუნევის  საბავშვო  ბაღი 

მუნიციპალიტეტში  21 საბავშვო ბაღი და 1 მზაობის სასკოლო ჯგუფია. აშენდა ახალი 

ევრო სტანდარტების საბავშვო ბაღი,  სოფელ ხუნევში, რომელზედაც  619,170 ლარი 

დაიხარჯა. ავტობანის მშენებლობის გამო, ხევის საბავშვო ბაღი დროებით 
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განთავსებულია ნაქირავებ ფართში, სადაც სურსათის უვნებლობის სამსახურებმა 

სტანდარტების დარღვევის გამო, ფუნქციონირება შეუჩერა. თუმცა ახალი სასწავლო 

წლის დაწყებისას მათ ხევის საჯარო სკოლაში გამოეყოთ ფართი და დროებით იქ 

განთავსდნენ. დღეის მდგომარეობით ხევის საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე ტენდერი 

უკვე გამოცხადდა. ტექნიკური ხასიათის პრობლემა დაფიქსირდა ბორითის საბავშვო 

ბაღში, სადაც მერიისა და საკრებულოს ჩართულობით პრობლემა მოხსნილია. მომავალი 

წლიდან იგეგმება ბორითის საბავშვო ბაღის მშენებლობა. დაწყებულია აღმზრდელების 

გადამზადების პირველი ეტაპი. 

     მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობისათვის  

მიწის ნაკვეთზე 40  სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტს გასცა თანხმობა, ხოლო 

სამშენებლო პროექტების შეთანხმება 48-სხვადასხვა ობიექტებზე მოახდინა. 

გამოვლენილია სამართალდარღვევათა 8 ფაქტი. ერთს დაეკისრა 1000- ლარიანი 

საჯარიმო სანქცია. 

სოფლის პროგრამა 

2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის  პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ათასი ლარი, 

მერიიდან მოხდა თანადაფინანსება 193 000 ლარით, ვინაიდან გაიზარდა სამუშაო 

მოცულობა, ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 083 000 ლარი. 

მერიიდან მოხდა თანადაფინანსება 193 000 ლარით. სოფლებში საერთო კრების შედეგად 

მოსახლეობამ 148 -პროექტი შეარჩია.  

სოფლის გზისა და ჩიხების 

მოწესრიგება, გარე განათებები, 

წყლის სათავე-ნაგებობების 

მოწესრიგება, სასაფლაოებისა და 

სკვერების რეაბილიტაცია. დღეის 

მდგომარეობით ყველა პროექტი 

დასრულებულია, 2 პროექტის-

ბაზალეთის ჭაბურღილისა და ლაშის 

სანიაღვრე არხის გარდა, ვინაიდან 

ხელშეკრულება გაფორმდა გვიან. 
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კულტურა 

 ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი 

უჭირავს კულტურის კერებს და მათ საქმიანობას. ამის ნათელი  მაგალითია 

ხარაგაულის სახალხო თეატრი და მისი 120 წლის მოღვაწეობის უწყვეტი ტრადიცია. 

 

     

 

 

 

  

დღესაც მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა კულტურული დაწესებულებების სიმრავლით. 

როგორიცაა: ხარაგაულის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ლიტერატურული 

თეატრი, ქორეოგრაფიული ანსამბლები, ხალხური სიმღერის ამსამბლები, ისტორიული 

მუზეუმი, საბიბლიოთეკო ქსელი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და სამუსიკო 

სკოლა. ამ ორგანიზაციებში მთელი წლის განმავლობაში ტარდება სხვადსახვა სახის 

ღონისძიება და შეხვედრები, რომლებშიც ჩართული არიან მუნიციპალიტეტის 

სხვადასხვა თაობის ადამიანები. 

მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ხორციელდება პროექტი ,,თეატრი 

სკოლისათვის. ქორეოგრაფიული ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის ტარდება, 

ფესტივალი ,,კიდევაც დაიზრდებიან“. 

ქართული წიგნის და ლიტერატურის პოპულარიზაციისათვის ტარდება 

ლიტერატურული კონკურსი ,,ოდეონი“. ყოველწლიურად აღინიშნება მუზეუმის 

საერთაშორისო დღე. ხორციელდება საგანმანათლებლო პროექტები: ,,მოხალისე 

გიდები“, ,,ნორჩი არქეოლოგები“, ,,ეროვნული სამოსის დღე“, ,,ღამე მუზეუმში“, 

,,შემოდგომა იმერეთში“. 

აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში კლუბების 

რეკონსტრუქცია, სადაც პერიოდულად ჩატარდება კონცერტები და სხვადასხვა სახის 

კულტურული ღონისძიებები. 
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ინფრასტრუქტურა  

     მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის 

განვითარება წარმოადგენს. ხარაგაულს 2021 წელს მთავრობის განკარგულებით 15 

პროექტზე გამოეყო 2 809 796 ლარი. მას კვლავ დაემატა 15 პროექტი და, საბოლოო 

ჯამში, ოცდაათივე პროექტი 5 269 395 ლარით დაფინანსდა. ხოლო მაღალმთიანი 

დასახლებების განვითარების ფონდიდან 2 პროექტი გედსამანისა და ზვარეში 1 300 000 

ლარით დაფინანსდა. დღეის მდგომარეობით ყველა პროექტი დასრულებულია. 

 2022 წელს 33 პროექტზე გამოცხადდა ტენდერი, რომლის ღირებულებაც  5 900 000 

ლარით  განისაზღვრა.  33 პროექტიდან: 

1. ხუთი პროექტი დასრულებისკენაა და ერთზე- უბისის სპორტულ მოედანზე- 

მიმდინარეობს დოკუმენტაციის გაფორმება; 

2. ხიდარი - მასხარაშვილებისა და ჯორტების უბანი; 

3. ბუდიანეთი; 

4. დეისი; 

5. ღორეშა-იჩქიტიძეების უბანი; 

6. კიცხის შიდა საუბნო გზები; 

7. უბისის სპორტული მოედანი. 

   მსოფლიო განვითარების ფონდიდან - 4 პროექტი დაფინანსდა: 

• სოფ. ხუნევის საბავშვო ბაღი - 588 000 ლარი; 

• დაბა  ხარაგაულში დევების ქანდაკებების და მიმდებარე, სკვერის 

რეკონსტრუქცია - 264 999 ლარი;  

• სოფ. მიროწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზა- 234 444  ლარი; 

• კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია - 1 471 500 ლარი.  

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პროექტი, გარდა კულტურისა და დასვენების პარკისა, 

დასრულებულია. 

 

 

 

     

კულტურისა და დასვენების  პარკი                               ახლად  რეაბილიტირებული დევების ქანდაკება  

რეაბილიტაციის  პროცესში 
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მუნიციპალური განვითარების ფონდთან აქტიური თანამშრომლობით დამთავრდა 

ღორეშა-ბაზალეთის 11 კმ-იანი მონაკვეთის სამუშაოები, რომლის ღირებულება 8 489 614 

ლარს შეადგენს. დასრულდა ვერტყვიჭალისა და საღანძილის ბაღების მშენებლობა - 

1 400 000 ლარი. ასევე მარელისისა და ვერტყვიჭალის სკოლების რეაბილიტაცია - 4 105 

500 ლარი, მაღალი სტანდარტებით კიცხის სკოლის  მშენებლობა - 2 420 643 ლარი, 

დაბაში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა -1 890 360 ლარი და წყალმომარაგების 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 6 მილიონი ლარი.  

2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიგეგმა ინოვაციური პროგრამა ,,სამოქალაქო 

ბიუჯეტის“ განხორციელება, მოქალაქეების ჩართულობითა და ხმის მიცემის 

პრინციპით. საბოლოოდ შეირჩა 6 პროექტი, რისთვისაც გამოიყო 165.000 ლარი.  ზემოთ 

აღნიშნულმა პროექტმა  მოწონება დაიმსახურა მოსახლეობაში, რომელიც  კვლავ  

განხორციელდება მოქალაქეების  ჩართულობით. აღნიშნული უკვე 

გათვალისწინებულია შესაბამის  საბიუჯეტო პროგრამებში.  

    2021 წელს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანისათვის გამოყოფილი იყო 1 200 000 

ლარი. შეირჩა და დასრულდა 8 პროექტი: ხიდი და ხიდ-ბოგირები, მოეწყო სანიაღვრე 

არხები და გზის საყრდენი კედლები. დამატებით სტიქიისათვის მუნიციპალიტეტს 

გამოეყო 750 000 ათასი ლარი, კიცხი-ხიდრის დამაკავშირებელ გზაზე, ჩაწყვეტილი გზის 

აღდგენისათვის. 

 

ეკონომიკა  

      მუნიციპალიტეტის მერიაში,  ინვენტარიზაციის მიზნით, შექმნილია კომისია, 

რომელიც ასევე მუშაობს ნარჩენების მართვის გეგმის პროექტის შემუშავებაზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა და ფინანსთა ასოციაცია ,,სათეფას“ მიერ 

განხორციელებული ინვენტარიზაციისას გამოვლენილ იქნა  416  ობიექტი, კერძოდ: 

გზები, ხიდ-ბოგირები, განათებები, წყლის სათავე ნაგებობები, სარიტუალო დარბაზები 

და ა.შ. რომლებიც არ იყო საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული, შესაბამისი 

დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ, მერიის ეკონომიკის სამსახურის მიერ, საჯარო 

რეესტრში გაგზავნილი დოკუმენტებით მოხდა ქონების ბაზაში განთავსება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა თემში, 37 სარიტუალო დარბაზია, 

რომლის უმეტესობა გარემონტებულია და აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით. 

აქედან  3 (ღორეშა, უბისა, ბორითი) გაცემულია იჯარით, დანარჩენს მოსახლეობა 

თითქმის არ იყენებს. 
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   ეკონომიკის სამსახურის მიერ მომზადებული და საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოში გადაგზავნილია 71 მიმართვა, აქედან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 37 

ერთეული უძრავი ქონება დარეგისტრირდა. დანარჩენ უძრავ ქონებაზე მოხდა ქონების 

დაყოფა, გადაცემული ქონების სარგებლობის უფლების შეწყვეტისა და 

რეგისტრირებული ფართების საზღვრების კორექტირება. როგორიცაა, მაგალითად: 

ბორითში, საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის 1400 კვ.მ,   სოფელ ხევში ამბულატორიის 

მშენებლობისათვის 300 კვ.მ, სოფელ  საღანძილეში 147 კვ.მ და 85 კვ.მ ამბულატორიისა 

და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის და სხვა...  იჯარის 

ხელშეკრულებით 2021 წელს შემოსულია 13 970 ლარი, ხოლო 2022 წლის სექტემბრის 

მდგომარეობით- 15.571 ლარი. პრივატიზაციის თანხებიდან შემოვიდა  42.882 ლარი, 

დასუფთავების მოსაკრებლიდან - 119,317 ლარი. 

 მუნიციპალიტეტში 2022 წლის ივლისიდან დაიწყო მიწის უფასო აზომვები და 

რეგისტრაცია, რომელიც არ დასრულებულა და კვლავ გრძელდება. 

  გასული წლის ანგარიშში აღვნიშნე, რომ ვერ ხერხდებოდა მუნიციპალიტეტში 

არსებული ტექნიკის მოვლა-პატრონობა, დღეის მდგომარეობით მძიმე ტექნიკა, 

გრეიდერი და ტრაქტორები, სარგებლობის უფლებით გადაეცა  კეთილმოწყობისა და 

დასუფთავების ა(ა)იპ-ს. ხოლო ამორტიზირებული და გამოუყენებელი ტექნიკა 

გასხვისებულია.  სოფლის მეურნეობისა და ზოგადად ეკონომიკური განვითარების 

ხელშეწყობისათვის, როგორიცაა ,,შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის“ ფარგლებში. 

საანგარიშო პერიოდში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 9  ბენეფიციარზე გაიცა 193,000 

ლარის ღირებულების სესხი. ხოლო ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში 

საანგარიშო პერიოდში რეგისტრირებულია 54 -ფერმერი. 

მიმდინარე   წლის  ივნისის  თვიდან  დაიწყო მსხვილ რქოსანთა  აცრები.  750  ცხოველს  

ჩაუტარდა  ჯილეხის საწინაამდეგო  ვაქცინაცია.  ძაღლისა და  კატის ცოფის  

საწინაღმდეგო  ვაქცინა   მთელი მუნიციპალიტეტის  მასშტაბით  3500 -მდე  ცხოველზე  

გაკეთდა. 

 

არასამთავრობო 

     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აქტიურად თანამშრომლობს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ,, ადგილობრივი დემოკრატიის 

სააგენტო საქართველო“-  აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ხუხუა. ის ჩვენ გვაძლევს  

შესაძლებლობას გავზარდოთ მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი თვითმმართველობის 

განხორციელების დინამიკურ პროცესში. ადგილობრივ  დონეზე გავაძლიეროთ  ქალები, 
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ახალგაზრდები,  გამოვავლინოთ  პრიორიტეტული  თემები მათი გადაჭრისა და 

ადვოკატირების მიზნით. გავაძლიეროთ  მრჩეველთა საბჭო,   გენდერული 

თანასწორობის საბჭო და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფებს შორის ეფექტური 

თანამშრომლობის მექანიზმების ინიცირება, პრობლემების დაგეგმვა და ადვოკატირება  

განვახორციელოთ. 

არასამთავრობო  ორგანიზაცია  ,,ანგარიშვალდებული საკრებულოს წევრი ძლიერი 

დემოკრატიისათვის“. რომლის მიზნის განხორციელება მხარდაჭერილია  გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ-ის დაკვეთით, პროექტის 

ფარგლებში, საკრებულოს შერჩეულ წევრებს, ხელს უწყობს სამუშაო გეგმის 

შემუშავებაში, მოქალაქეებთან საჯარო შეხვედრებისა და წლიური ანგარიშის 

წარდგენასა და ელექტრონული პორტალის შექმნაში, სადაც ჩვენი საკრებულოს 4 

დეპუტატი აქტიურადაა ჩართული. აღნიშნული  პროექტის  ფარგლებში, საკრებულოს 

წევრებმა ასევე გავიარეთ ა(ა)იპ მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის 

ორგანიზებით მოწყობილი  ტრენინგი - ანგარიშვალდებული საკრებულოს წევრი 

ძლიერი დემოკრატიისთვის.   

 

 

 

 

 

                                                                  ტრენინგების  პროცესი 

აღვნიშნავ და მადლიერებას გამოვხატავ  ა/ს ორგანიზაციის ,,ნაბიჯი ხარაგაულის“ 

მიმართ, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით, უკვე მე-6 თვეა 

მუნიციპალიტეტში ახორციელებს შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის 

საპილოტე პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს, ბენეფიციარების დახმარებას, 

როგორც სამედიცინო ისე ჰიგიენური კუთხით. არის ოჯახი, სადაც ცხოვრობენ მამა და 

შშმ  პირი, ანდა ინსულტიანი მამა და ორი შვილი. იქ შინმოვლის სამედიცინო 

მომსახურება აუცილებელი და საჭიროა. შინმოვლის სპეციალისტები ძირითადად 

ექთნები არიან. პერსონალური ასისტენტები კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს სოციალიზაციაში ეხმარებიან. 

ა/ს ორგანიზაცია ,,ქალები ქვეყნის მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ - 

აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი მაია კვეზერელი წლებია მუნიციპალიტეტში 
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მრავალ სოციალურ აქციას  ახორციელებს, კერძოდ: ამა წლის ივლის-აგვისტოს თვეში 

უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს გადაეცათ ახალი ტანსაცმელი და 20 ბენეფიციარს 

თანამედროვე ინდივიდუალური ეტლი. 

                                                          

ამა წლის მარტის თვიდან საქართველოში სოციალურად დაუცველებისათვის 

,,დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ ამოქმედდა. დასაქმების შემთხვევაში 

სოციალურად დაუცველები მიიღებენ ხელფასს 300 ლარის ოდენობით და ოთხი წლის 

განმავლობაში მათ ოჯახებს საარსებო შემწეობა შეუნარჩუნდებათ. პირველ ეტაპზე 

მოხდა ვაკანსიების მობილიზება გარემოს დაცვისა და სხვადასხვა სამინისტროს  

ჩართულობით, ასევე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში გარკვეულ პოზიციებზე.  

 

 

     

 

        

 

დასუფთავების  აქცია 

მინდა მოგახსენოთ, საკრებულოში ქალთა კვოტირების საკითხზე, რომელიც არა მარტო 

ჩვენს მუნიციპალიტეტში, არამედ მთლიანად ქართულ საჯარო სივრცეში ერთ-ერთ 

აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. მოგეხსენებათ, სქესთა შორის თანასწორობის  

მიღწევა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში კვლავ რჩება მნიშვნელოვან 

გამოწვევად, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ასევე მთელ მსოფლიოში.  



19 
 

ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა სავალდებულო 

გენდერული კვოტები, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც პარლამენტში, ასევე 

საკრებულოში ქალთა წარმომადგენლობის ეტაპობრივ ზრდას, რითაც ქართულმა 

სახელმწიფომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ქვეყნის სწრაფი განვითარებისათვის. 

გენდერული კვოტირების თვალსაზრისით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ერთ-ერთი მოწინავე საკრებულოა მთელ ქვეყანაში,  სადაც  საკრებულოს  33  

წევრიდან 13 ქალბატონია. 

ვინაიდან გენდერული კვოტირება საკანონმდებლო დონეზე განმტკიცდა, მომავალი 

მოწვევის საკრებულოში ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის მაჩვენებელი კიდევ 

უფრო გაიზრდება. გენდერული  თანასწორობის  უზრუნველყოფის  მიზნით,    2023  

წლის  ფინანსური დოკუმენტის  შემუშავების  დროს,  გათვალისწინებულია  

გენდერული  ასპექტები:  

• პროგრამა:  საგზაო  ინფრასტრუქტურის  განვითარება; 

• წყლის  სისტემის  მოწესრიგება; 

• გარე  განათების  ქსელის ექსპლუატაცია; 

• სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა; 

• ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა; 

• სპორტის  განვითარება და  სხვა. 

გარდა საკრებულოს კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 

გაწეული მუშაობისა, ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ მცირე ჩამონათვალი იმ პირადი და 

საკრებულოს დეპუტატების ინიციატივებისა, რომლებსაც კანონმდებლობა არ 

გვავალდებულებს, მაგრამ განვახორციელეთ, როგორც მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე და პრობლემების მოგვარებაში 

ხელშეწყობის მიზნით. კერძოდ: 

 

ინიციატივები 

     უკრაინელი ხალხის დახმარების მიზნით,  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

მობილიზებული იქნა ჰუმანიტარული ტვირთი, სადაც აქტიურად იყვნენ ჩართული  

როგორც საკრებულოს უმრავლესობის  წევრები,  ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები - 

კონსტანტინე ბერაძე და ბაქარ ბარბაქაძე; 

1. ასევე პირადად ჩემი ჩართულობით, ჩინურმა კომპანიებმაც მიიღეს მონაწილეობა 

უკრაინელი ხალხის დახმარების მიზნით და მათ გარკვეული თანხა ჩაერიცხა 

სპეციალურ ანგარიშზე.  
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2. ამა  წლის სექტემბრის თვიდან, საკრებულოს წევრის  გოჩა გიორგიძის 

ინიციატივითა და ჩვენი ჩართულობით მუნიციპალიტეტის ოთხივე ზონაზე 

უფასო სამედიცინო აქცია ჩატარდა. კიცხის ზონაზე 100 ბენეფიციარმა მიიღო 

მონაწილეობა, აქედან 9 პაციენტი საჭიროებს ოპერაციულ ჩარევას.  

 მოლითის ზონაზე სამედიცინო აქციაში 120 პაციენტი იყო ჩართული,  აქაც 28-

მდე ბენეფიციარი გადამისამართდა სხვადასხვა დამატებით კვლევებზე და 

სტაციონარში. 

 

       

 

               

                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

სამედიცინო  აქცია 

დაბისა და ტრასის ზონაზე გამართულ  აქციაში  300- მდე  პიროვნება 

დარეგისტრირდა. იყვნენ ისეთი ბენეფიციარებიც, რომლებსაც არასწორი 

მკურნალობა ჰქონდათ დანიშნული ან არ იცოდნენ თავიანთი დაავადების 

შესახებ. აქციის ფარგლებში აივ ინფექსციასა  და C ჰეპატიტზე 

ჩატარდა 245 ტესტირება და აქედან 2-ს დაუდასტურდა C ჰეპატიტი.  

მინდა ხაზგასმით ავღნიშნო,  გოჩა გიორგიძის კიდევ ერთი  ინიციატივა. მას ამა  

წლის 20 ნოემბერს,  ონლაინ ფორმატით, კომუნიკაცია ჰქონდა სამედიცინო 

ფაკულტეტების სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი იყო პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებებში,  სოფლებში სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა სტუდენტ რეზიდენტთა ინტეგრირების გზით.    
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3. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დამოკიდებულება და მხარდაჭერა 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული ოჯახებისა თუ ბავშვების მიმართ,  

რომელსაც წლებია ახორციელებს კომპანია ,,ტკბილი ქვეყნის“ ხელმძღვანელობა. 

ამა  წლის მაისის თვეში 800 კგ ტკბილეული გადმოგვეცა, რომელიც 300  ოჯახზე 

განაწილდა.  

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

                                                

 

                                                                             

                                                                   ,,ტკბილი  ქვეყნის“  საჩუქარი 

4. წლებია უანგაროდ ეხმარებიან საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლები 

სისხლის დონორთა აქციას, რომელიც 2021/2022 წლებში ოთხჯერ ჩატარდა.  

5. მიუსაფარი  ძაღლებისათვის  საკრებულოს  დეპუტატებმა  დაამზადეს სახლები  

და კვების  კონტეინერები, რომლებიც   განთავსებულია  ბაზრის  ტერიტორიაზე. 

აქვე მინდა  აღვნიშნო, რომ  2022  წლის  ბიუჯეტში გამოყოფილია  16 000  ლარი, 

მაგრამ  კვლავ პრობლემად  რჩება  მიუსაფარ  ძაღლების  სიმრავლე. მათი  

გადაყვანა  თავშესაფარში და  კასტრაცია-სტერილიზაცია 130  ლარი  ჯდებოდა, 

დღეის  მდგომარეობით  ტენდერში  გამარჯვებულმა  კომპანიამ 175  ლარი  

მოითხოვა. მიმდინარე  წელს  70-მდე ძაღლს  ჩაუტარდა კასტრაცია-

სტერილიზაცია.  

6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისა და სხვადასხვა საზოგადოების აქტივისტები 60-

მდე ქალბატონი, შეუერთდა ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და 

მის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომელიც   სახელწოდებით  

,,ვარდისფერი ოქტომბრითაა“ ცნობილი. 
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7. დედის დღისა და ქალთა დღის აღსანიშნავად სასაჩუქრე პაკეტები გადავეცით 34 

ქალბატონს. ასევე საკრებულოს წევრებმა პირადი სახსრებით პირველადი 

საჭიროების ნივთები გადასცეს უკიდურესად შეჭირვებულ ქალბატონებს, 

მოინახულეს და გაზაფხულის შემობრძანება მიულოცეს მათ. 

8. ჩხერის ციხეზე, რომელსაც 2018 წელს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 

მიენიჭა, საკრებულოს  თავმჯდომარის  პირველი  მოადგილის დავით კიკნაძის 

ინიციატივითა და ორგანიზებით, საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღსანიშნავად, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა, მელქისედეკმა ციხეზე 

აღმართული ჯვარი აკურთხა.  
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9. ჩემი ინიციატივით მეხანძრე-მაშველებსა  და  ტექნიკურ თანამშრომლებს  

დროული და გულისხმიერი რეაგირებისათვის, ზაფხულში ბორჯომსა და 

ხარაგაულის ტყეებში ხანძრის ჩასაქრობად გაწეული შრომისათვის გადაეცათ 

მადლობის სიგელები და საჩუქრები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით, რამოდენიმე წელია მოქმედებს, 

ახალგაზრდული საკრებულო, რომელშიც ჩართულია ხარაგაულის ყველა 

სკოლის 36 წარმომადგენელი. ახალგაზრდები ეცნობიან, როგორც საკრებულოს 

მუშაობის ორგანიზაციულ ფორმებს, ასევე პირადი ინიციატივებითა და 

საკრებულოს წევრთა მხარდაჭერით ახორციელებენ სხვადასხვა აქტივობას.  

• ჩაატარეს ლმობიერების დღე და ამა წლის 12 ნოემბერს ხარაგაულის  

საავადმყოფოში სამედიცინო აქციის  ფარგლებში  დაეხმარნენ ექიმებს.   

• 20 ნოემბერს, ბავშვთა უფლებების დღესთან დაკავშირებით, იურიდიული და 

ეთიკის კომისიის წევრებმა დაამზადეს საინფორმაციო ბუკლეტები, ჩაატარეს 

გამოკითხვა და მოამზადეს ვიდეორგოლი. 

• ახალგაზდული საკრებულოს კულტურის კომისიის ორგანიზებით მომზადდა 

ვიდეო-რგოლები და  შეიქმნა  ნახატები ძალადობის თემაზე. 

 

 

 

 

 

 

                                             ახალგაზრდული  საკრებულო 
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11.  ჩემი ჩართულობითა  და ჩინური კომპანიის F3-ის წარმომადგენლების 

დახმარებით, სოფელ მაქათუბანში მოეწყო 2 ჭაბურღილი, რომელიც 

გამართულად მუშაობს, მაგრამ ენერგო პრო ჯორჯიას ინერტულობით დღემდე  

ვერ  მოხერხდა  მათი დენის  წყაროზე  დაერთება. იმისათვის, რომ არ დაისილოს 

ჭაბურღილები, კერძო მოსახლისგან მიეწოდება დენი  წყლის  ამოსატუმბად.  

12. ასევე ქველმოქმედებით  გამორჩევა  სამშენებლო ჩინური F2 კომპანია,  რომელმაც 

ვაშლევის  საჯარო სკოლის   სასწავლო  ოთახის რემონტისათვის გაიღო  3000  

ლარი,  ხოლო  ბორითის  საბავშვო ბაღის კანალიზაციის,  შიდა  და  გარე  

ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის  27 000  ლარი.  ასევე  ბორითში  მცხოვრებ 2  

ოჯახს  სტიქიის  შედეგად  მიყენებული  ზიანისათვის  13 ათასი  ლარით 

დაეხმარნენ. 

13. საკრებულოსა და მერიის  ერთობლივი  ჩართულობით  კერძო  კომპანია ,,ზოდმა“ 

ხანძრისგან  დაზარალებულ   ბორითის  თემის  მრავალშვილიან ოჯახს  

უსასყიდლოდ 3000  ცალი  სამშენებლო ბლოკი გადასცა.  

14.  ჩვენი და  უბისის  მოსახლეობის  ერთობლივი აქტიურობით  გარემოზე  

მიყენებული ზიანის  გამო  სამშენებლო  კომპანია  F3 გარემოს  დაცვის  

ინსპექციამ  30  000  ლარით  სხვადასხვა  სახის    დარღვევაზე  დააჯარიმა,  ხოლო 

მეორე  ფაქტზე  3000 ლარით. 

15.  ჩემი  ინიციატივითა და  საკრებულოს  წევრების  ჩართულობით  ხარაგაულის 

მოსახლეობისათვის ,,ლაიონსების თვალის დიაბეტური კლინიკა-საქართველომ“ 

საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში ოფთალმოლოგიური სკრინინგი ჩაატარა. 120 

პიროვნებამ  მაღალკვალიფიციური  ექიმებისაგან მიიღო კონსულტაცია. 

 აქცია  ითვალისწინებდა მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევას, თვალის 

წნევის გაზომვას,  საკითხავი სათვალის შერჩევას,  თვალის ფსკერის 

დათვალიერებასა და დიაგნოსტიკას. აღნიშნული  აქციის  ფარგლებში, 

საჭიროებიდან  გამომდინარე, 15  პიროვნებას   თბილისში  თანამედროვე  

ტექნიკით  აღჭურვილ  ლაბორატორიაში უფასოდ  ჩაუტარდა   კვლევები,  ხოლო  

4  პიროვნების  ძვირადღირებული  ოპერაცია  სრულად დაფინანსდა. 

 

 

 

 

 

16. 22 აპრილს, დედამიწის დღესთან  დაკავშირებით  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ  და მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭომ ფოთლოვანი ხის (ცაცხვის) ნერგები დაბის მეორე საბავშვო 
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ბაღის ტერიტორიის  მიმდებარედ  დავრგეთ. აღნიშნული  აქტივობა მიზნად  

ისახავდა  ცნობიერბის  ამაღლებას  და ჯანსაღ  გარემოზე  ზრუნვას.   

 

17. ხუნევის  მაჟორიტარი საკრებულოს წევრის ლენა  აბაშიძის  ინიციატივით, 

სოფელ გედსამანაში,  აფხაზეთის  ომში დაკარგული ლექსო  ჩადუნელის  

სახელის უკვდავსაყოფად მოეწყო ბარელიეფი. ამჟამად,  მოსახლეობის  

ინიციატივითა და  ლენა აბაშიძის  მხარდაჭერით,  მიმდინარეობს ბარელიეფის  

ირგვლივ სკვერის  მოწყობა. ასევე, ვერტყვიჭალის  მოსახლეობის მიერ  

პრიორიტეტად  იქნა მიჩნეული ჯანსაღი ცხოვრების  წესის  დამკვიდრება. მათი 

საპროექტო  წინადადება  აისახა სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტში.  აღნიშნული  

საპროექტო წინადადების  გამარჯვების  შედეგად,  მიღებულ  იქნა  

გადაწყვეტილება სკვერში ტრენაჟორების მოწყობის  თაობაზე.  ამასთანავე, 

აღნსაშნავია  ის გარემოება,  რომ სამოქალაქო  ბიუჯეტირების პროგრამის 

დამკვიდრებისა და განხორციელების  მხრივ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

საუკეთესო  პრაქტიკის მქონე  მუნიციპალიტეტადაა  დასახელდა.   

18. საკრებულოს წევრების ინფორმირებულობისათვის მოწვეული გვყავდნენ, 

სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები: 

1. წყლის გაერთიანების კომპანიიდან; 

2. იმერეთის ტურიზმის ხელმძღვანელობა; 

3. სატყეო სამსახური; 

ჩვენ არ გავურბივართ პასუხისმგებლობას და ვართ თვითკრიტიკულები, 

მუნიციპალიტეტში უამრავ გაკეთებულ საქმეს თან ახლავს პრობლემებიც, რომლებიც 

თვითმმართველობის დონეზე ან უფრო მასშტაბური გადასაწყვეტია. საანგარიშო 

პერიოდში ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც შეეხებოდა კინოთეატრს, 

დღეის მდგომარეობით მოგვარებულია. შეიცვალა სახურავის დამჭერების  და 10 კვ.მ-ზე 

შეიცვალა  სახურავის ქანობის მიმართულება, საიდანაც წყალი ჟონავდა. 

ჩემი დავალების თანახმად, საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის წევრების მიერ, 

წყალაფორეთის თემში დათვალიერებულ იქნა 8-ჭაბურღილი, რომლის შესახებ შედგა 
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სათანადო ოქმები. აქედან 6 ჭაბურღილი გამართულად მუშაობს. ჭონიშვილების 

დასახლებაში წყალი მოედინება სამარაგო აუზამდე,  სამწუხაროდ,  მოსახლეობის 

უპასუხისმგებლობით, წყლის მილები მიყვანილი არ არის ავზამდე, ხოლო ხონის სერზე, 

ჭაბურღილი არ მუშაობს მეწყრული მოვლენების გამო. 

კვლავ პრობლემატურ საკითხად რჩება  შემდეგი: 

• ბუნებრივი აირით მოსახლეობის უზრუნველყოფის დაბალი მაჩვენებელი; 

• ინერტული მასალისა და სამასალე ხე-ტყის მოპოვების ნებართვის გაცემა; 

• მიუსაფარი ძაღლებისა და ცხოველების პრობლემა; 

• ზოგიერთ თემში კლუბებისა და ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია;  

• ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია; 

• საკონფერენციო და საკრებულოს დარბაზის გაუმართაობა; 

• მუნიციპალიტეტის შენობის გაზიფიცირება; 

• ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის დასასსვენებელი და გასართობი 

ინვენტარის სიმცირე. 

ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში შევეცადე მოკლედ მომეხსენებინა საანგარიშო 

პერიოდში ჩემი და საკრებულოს წევრების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები.  

მინდა ასევე მადლობა გადავუხადო აპარატის თანამშრომლებს ერთობლივად მუშაობის 

გამო. 

 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  თავმჯდომარე 

მანანა  ბარბაქაძე 

 


