
საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარის ელენე სამხთუაშვილის  მიერ 2020 წლის გაწეული საქმიანობის 

ანგარიში

საკრებულოს წევრი (თანამდებობის პირი)  ელენე სამხთუაშვილი

თანამდებობის დასახელება საფინანსო  საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

ფრაქციის დასახელება- ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო

კომისიის დასახელება საფინანსო საბიუჯეტო  და იურიდიული კომისია

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით  – #11/6 ნინოწმინდა წყაროსთავი

საანგარიშო პერიოდი - 2019 წლის 1 ნოემბრიდან  2020 წლის 1 ნოემბრამდე

ანგარიშის ტიპი (რიგითი, რიგგარეშე)– რიგითი

I. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა

1. სულ საკრებულოს სხდომების რაოდენობა  16

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება 15

2. სულ კომისიის სხდომების რაოდენობა 19 მათ შორის, საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 
სხდომებზე დასწრება 11 ,იურიდიულ საკითხთა კომისიაზე დასწრება 8

3. სულ ფრაქციის სხდომების რაოდენობა 0

ფრაქციის სხდომებზე დასწრება 0

4. საკრებულოს წევრის მიერ ინიციირებული საკითხები

1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტის მიერ 100 %- იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ ა.(ა) ი.პ. -ებში 
დასაქმებულ პირებზე,  კერძოდ ბაღის თანამშრომლებს (დამლაგებლებს და მუსიკის) 
მასწავლებლებს, რომელნიც იმყოფებიან ნახევარ განაკვეთზე მოხდეს მათი საშტატო 
ერთეულის გაზრდა.

2. გადაიხედოს საშტატო ნუსხები, ა.(ა) ი.პ. -ებში და შ.პ. ს.-ებში განხორციელდეს შტატების 
ოპტიმიზაცია და მიღებული ეკონომიით მოხდეს ხელფასების მომატება იმ საშტატო 
ერთეულზე რომელთა  ხელფასიც დაბალია.

3. ა. (ა) ი. პ. სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევების ცენტრისათვის 
შეძენილი იქნას ავტო მანქანა რომელსაც შეეძლება სათავე ნაგებობემდე მისვლა. 

5. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ქალაქსა და სოფლებში (საუბნო 
გზებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა და გზის მოხრეშვა მოასფალტება), სასმელი წყლის 
სათავე ნაგებობების მოწყობა  და უბნებში შიდა ქსელების მოწესრიგება.

5. საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანო საკითხები

2020 წელს ბიუჯეტში შევიდა ხუთი ცვლილება,  რომელიც მხარდაჭერილი იქნა



6. ის საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს წევრმა მხარი არ დაუჭირა

საკრებულოს სხდომაზე განხილული ყველა საკითხი ჩემს მიერ მხარდაჭერილი იქნა

7. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა 67 და შეხვედრებზე მონაწილე

მოქალაქეთა რაოდენობა 285

8. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოთქმული ძირითადი საკითხები

1. ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა სოფლებში

2. სოციალური დახმარებების დანიშვნა

3. მედიკამენტებისა და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და სოციალური ქულების 
გაზრდა.

4. სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებისა და შემკრები ავზების მოწესრიგება.

5. გარე განათების მოწყობა.

9. მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები

(მათ შორის, დადებითად გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები)

   სოფელ ნინოწმინდაში მოეწყო გარე განათების ქსელი.  ამოიცავლა დაზიანებული სასმელი 
წყლის მილები. ჭაბურღილებზე შეიცვალა 10 ძრავი. სოფლის შიდა ქუჩებში გაკეთდა გარე 
განათება, სულ დაყენებული იქნა 58 სანათი.

   სოფელ წყაროსთავში შეიცვალა სასმელი წყლის მილები 1800 მეტრზე. დაიგო ასფალტი 
მოსახლეობის ეზოში შესასვლელებთან.

  სოფელ წყაროსთავის შიდა ქუჩებში გაკეთდა 30 სანათი. ასევე სოფელში არსებულ 
ჭაბურღილს დაემატა 18 მ სიგრძის მილი. 

შიდა საუბნო ორი ქუჩ  და ენახებში ჩასასვლელი ქუჩები მოიხრეშა. სოფლის შიდა გზის 
რამოდენიმე ქუჩაზე გატარდა ე. წ. ,,გრეიდერი“


