ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის პირველ
ნახევარში განხორციელებული სამუშაოს შესახებ
ანგარიში

ადგილობრივი თვითმმართველობის
პუნქტისა

და

წარმოგიდგენთ

საკრებულოს
ანგარიშს

კოდექსის 35-ე მუხლის მე -2

დებულების(რეგლამენტის)
2019

წლის

პირველ

საფუძველზე,
ნახევარში

განხორციელებულ სამუშაოს შესახებ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის, საქართველოს კოდექსის 61-ე
მუხლის შესაბამისად

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია საკრებულოს დადგენილება,
ხოლო

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტია

საკრებულოს განკარგულება და საკრებულოს თავმჯდომრის ბრძანება
(ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი).
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 38 წევრისგან,
საკრებულოში ფუნქციონირებს 5 კომისია, შექმნილია 8 ფრაქცია და
საკრებულოს აპარატი 10 საშტატო მოხელით. საკრებულოს აპარატი
უზრუნველყოფს საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზებას.
საკრებულოს

მუშაობაში

აქტიურად

მონაწილეობენ

საკრებულოს

კომისიები.
უზრუნველყოფილია

საკრებულოს

საქმიანობის

გამჭვირვალობა

Facebook- ისა და ვებგვერდის akhalkalaki.ge- ს მეშვეობით.
საანგარიშო პერიოდში ბიუროს 7 სხდომა და საკრებულოს 7 სხდომა
გაიმართა.
საკრებულოს მიერ მიღებულია 15 დადგენილება (ნორმატიული აქტები),
რომელიც გაგზავნილია "საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნებისათვის,

გასცა 11 განკარგულება (ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები) და 50
ბრძანება (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები)
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკრებულომ მიიღო 110 წერილი
და განცხადება, რომელთაგან 2 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:
- მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ
- საკრებულოს მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ
-

ახალქალაქის

დანიშნულების

მუნიციპალიტეტის

ადგილის

მართვის

ა(ა)იპ

„სამცხე–ჯავახეთის

ორგანიზაციის“

სამცხე-ჯავახეთის

მხარეში შემავალ მუნიციპალიტეტებთან (ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე,
ბორჯომი, ნინოწმინდა ) ერთად დაფუძნების შესახებ თანხმობის მიცემის
თაობაზე
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ ჩუნჩხაში
მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის,
ფართობით 36427,0 კვ/მ, პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის
უფლებით (იჯარით) გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
-

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის
18 დეკემბრის

№49 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის

თაობაზე,
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 დ
ა 432 მუხლებითგათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრ

აციული სამართალდარღვევის ოქმისფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წ
არმოებისა და აღრიცხვაანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
-ახალქალაქის

მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

სახელმწიფო

არსებული

და

ახალქალაქის

არასასოფლო–სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
-ახალქალაქის

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური

დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ,
-საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
სოფლისმხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ
- 2018 წ. პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და შეფასების
შესახებ
- სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანის რეგულირების გეგმის გეგმარებითი
დავალების დამტკიცების შესახებ.
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 სამხედრო
ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე #446 საცხოვრებელი სახლის
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ბინების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის
შესახებ,
- ქ. ახალქალაქში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე პარკში 9 აპრილს
ტრაგიკულად გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნისათვის
ძეგლის
(ქანდაკების) დაყენების შესახებ

ქ.
ახალქალაქში
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზებზე
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ
-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2019 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
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.
2019 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არაერთხელ იქნა
კორექტირებული
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულებების
საფუძველზე რიგი პროექტების
დაფინანსებისათვის სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან.
"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში, ბალალეთ-კოჩიო,
ბავრა-კარტიკამ-აბული, არაგვა-გომენი, ზაკვი-ბუღაშენი, მერენია-იხტილა
სასოფლო გზების მოასფალტირებისთვის მაღალმთიანი რაიონების
განვითარების პროგრამის მიხედვით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ახალქალაქი-თურქეთის გზის
ვაჩიანი-ოკამის ფედერალური გზის
მოასფალტირებისთვის. განათლების სამინისტროს დელეგირებული
დაფინანსება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების
სარემონტო
სამუშაოების
შესასრულებლად
და
მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად.
ბიუჯეტის კორექტირება ხორციელდება აგრეთვე ბიუჯეტის გარდამავალი
ნაშთის განაწილებაზე და ტენდერებისგან მიღებული დანაზოგების
განაწილებაზე.
საკრებულომ
მოიწონა
პროექტები
სოფლის
ამბულატორიების
მშენებლობასა და რემონტზე:
- ახალი ამბულატორიების მშენებლობა სოფლებში-ბარალეთი, დილისკა,
აზავრეთი, არაგვა, ალასტანი, კუმურდო

- რემონტი სოფლებში ჩამდურა, კარტიკამი, ღადოლარი, ზაკვი
ასევე მოწონებული იქნა შემდეგი პროექტები:
სოფ.
ტრკნის
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის/წყალსადენის/
რეაბილიტაცია
- ახალქალაქი-კარწახის მაგისტრალური გზის განათება
აღნიშნული
პროექტები
დამტკიცდა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურული
პროგრამების
განხორციელების
მიზნით,
დამტკიცებულია ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე
საავტომობილო ტრანსპორტის
მოძრაობის ორგანიზების წესი და
მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის,
მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების
წესი. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქალაქის კეთილმოწყობასა
და დასუფთავებას, ქონების გადაცემაზე თანხმობის გაცემას.
საკრებულოს ბიუჯეტში გათვალისწინებული სხვადასხვა სოციალური
პროგრამების სოციალური პაკეტების განაწილებასთან დაკავშირებით
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა: დამტკიცდა 2019 წლის
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი,
სალონებში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების ფორმები სანიტარულჰიგიენის დაცვის უზრუნველსაყოფად; ჩატარებულია სამუშაოები
დიალიზის ცენტრის გახსნისთვის, ახალი ამბულატორიების ასაშენებლად.
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.
საკრებულო ახორციელებს მჭიდრო თანამშრომლობას არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან LAG, Mersi korps, რათა წილობრივი მონაწილეობა

მიიღონ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტების
განხორციელებაში.
ასევე
მხარს უჭერს თანამშრომლობას
საგანმანათლებლო
ცენტრთან,
ჯანდაცვის
დაწესებულებებთან,
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის სამსახურთან და
ა.შ.

მოსახლეობისა და კერძო პირების მოთხოვნების საფუძველზე,
საკრებულომ წერილობით მიმართა შესაბამის სამინისტროებს სხვადასხვა
საკითხების მოგვარებაში დახმარების გაწევის მიზნით:
-ახალქალაქის საავადმყოფოში დიალიზის ცენტრის შექმნის საკითხზე
- საჯარო სკოლების მშენებლობასა და რემონტის საკითხზე,
-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეგისტრაცის საკითხზე
- მიწის მელიორაციის შესახებ საკითხზე
- ახალქალაქი-კარწახის, ახალქალაქი-არაგვა ფედერალური გზების
პერიოდული რეაბილიტაციის საკითხზე
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
კავკასიის რეგიონის წამყვანთან კარტოფილის მოყვანის, ტურიზმის
საკითხებში

-

შეხვედრა 1 სამხედრო ქალაქის მოსახლეობასთან ტერიტორიის
კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით
სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებთან შეხვედრები საკრებულოს
საქმიანობის გაცნობის მიზნით
ნაკრძალი ტერიტორიის წარმომადგენლებთან

ორგანიზებულია შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან
ყველა 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.
საკრებულოს წევრები აქტიურად მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრებსა და ღონისძიებებში :
- საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრი ქ-ნ ქეთევან ციხელაშვილთან, გუბერნატორ ბესიკ
ამირანაშვილთან,
საქართველოს
პარლამენტის
წევრებთან
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით
გამართულ ღონისძიებაზე,
- ეროვნული კოსტუმების საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილ
ღონისძიებაზე
- ქალაქის დასუფთავების დღისა და ნერგების დარგვის ორგანიზებაში

- სომხების გენოციდის ღონისძიებაზე
- ტურიზმის განვითარების მიზნით, ახალქალაქის ციხის ტერიტორიაზე
ცეკვის საერთაშორისო დღის ღონისძიებაზე
- 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე
- სკოლებში ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა (თუმანიანი, სევაკი,
ქართულ-სომხური მეგობრობა და სხვ.)
-საბავშვო ბაღებში ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა,
- სოფლების მაცხოვრებლებთან შეხვედრები „სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის " ფარგლებში
- გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მიღება 3ჯერ
- მუნიციპალური სკოლების რემონტისთვის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენელთან შეხვედრაზე
- სხვადასხვა სკოლების პედაგოგებთან შეხვედრაზე ამაღელვებელი
საკითხების შესაბამისი პირებისათვის წარსადგენად
- ჟვანიას სახელობის სკოლის პედაგოგებთან შეხვედრაზე
- განათლების სფეროში რეფორმის საკითხებთან დაკავშირებულ
შეხვედრაზე IIZ-DVV- ის წარმომადგენლებთან
აღსანიშნავია, რომ საკრებულოს საქმიანობაში მხარი დაუჭირეს
საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამინისტრომ, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის გუბერნიამ, საქართველოს
პარლამენტის დეპუტატებმა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდან და სხვა
სამინისტროებმა.

