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ხობის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის ანგარიში

ხობის მუნიციპალიტეტის მერია, საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ

უფლებამოსილებათა ფარგლებში, საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესაბამისად, ადგილობრივი

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოსთვის მიკუთვნებულ უფლებამოსილებებს

ახორციელებს.

ხობის მუნიციპალიტეტის მერია (გამგეობა) 2017 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა 8

სამსახურის მეშვეობით, ესენია:

1. ადმინისტრაციული სამსახური;

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;

3. ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური;

4. ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური;

5. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

6. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა,

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური;

7. წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური;

8. შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური.

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების

განხილვის, შესწავლის, შესაბამისი წინადადებებისა და დასკვნების შემუშავების და

სახელმწიფოსგან მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებების

განხორციელების მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში მერიის პასუხისმგებელი პირების,

სხვადასხვა სამსახურის მოსამსახურეთა და სხვადასხვა უწყებათა წარმომადგენლების

მონაწილეობით შექმნილია კომისიები და სამუშაო ჯგუფები, რომლის ფარგლებში კოლეგიურად

განიხილება მერიის კომპეტენციას მიკუთვნებული ისეთი საკითხები, რომელთა განხილვა

სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენელთა თანამონაწილეობას საჭიროებს, ესენია:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისია;

2. სახელმწიფო შესყიდვების კონკურსის მეშვეობით განხორციელების მიზნით შექმნილი

საკონკურსო კომისია;

3. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების

პირობების შესრულების კონტროლის ჯგუფი;

4. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საინვენტარიზაციო კომისია;

5. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის სააუქციონო კომისია;

6. ხობის მუნიციპალიტეტის გამწვევი კომისია;
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7. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური

პროგრამების უზრუნველყოფის კომისია;

8. „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავებისა და

მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი პირველი ხარისხის მერქნული რესურსის განაწილების

შემსწავლელი კომისია;

9. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისია.

10. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიისაგან მიყენებული ზარალის შემსწავლელი

კომისია;

11. ხობის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია;

12. ხობის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე

საკუთრების უფლების აღიარების კომისია;

13. ხობის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენის მიზნით შექმნილი

საკოორდინაციო ჯგუფი;

14. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისია.

15. „ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით

მუნიციპალიტეტისთვის დადგენილი ვალდებულებების უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი

სამუშაო ჯგუფი;

16. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმის შემუშავებისთვის მიზნით შექმნილი

სამუშაო ჯგუფი

მერიის მიერ გაწეული საქმიანობის სრულყოფილად წარმოჩენის მიზნით, წარმოგიდგენთ

როგორც სამსახურების მიერ წარმოებულ საქმიანობას, მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული

საკითხების გადაწყვეტისათვის, ასევე მათი საქმიანობის შედეგად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით

მიღწეულ შედეგებს.

მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საბიუჯეტო შემოსავლები,

რომლის მოცულობითაც იგი წლების განმავლობაში გამორჩეული იყო სხვა

მუნიციპალიტეტებისგან.

ადგილობრივი საბიუჯეტო რესურსების მართვას ახორციელებს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას,

მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, დამტკიცებული ბიუჯეტის

შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებაზე

წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის დაწესებას, ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების

შესაბამისად ხარჯების გაწევას, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას და

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებით

დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილში 8243,8

ათასი ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 8243,8 ათასი ლარის ოდენობით. 2017 წლის

განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ საშემოსავლო ნაწილში 11878,7 ათასი ლარი,

ხოლო საგასავლო ნაწილში - 13791,4 ათასი ლარი შეადგინა. შემოსულობებიდან 3844,9 ათასი

ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტებია, მათ შორის: დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 210,0 ათასი ლარი, ხოლო ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერი - 3634,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები - 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 383,8 ათასი ლარის ნაცვლად

ბიუჯეტში შემოსულია 540,7 ათასი ლარი - 156,9 ათასი ლარით მეტი.

შემოსულობები - „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში გათვალისწინებული 50,0

ათასი ლარიდან შემოსულია 105,3 ათასი ლარი - 55,3 ათასი ლარით მეტი.

2017 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი - ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია

86,7 % (გეგმა - 13791,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება - 11966,9 ათასი ლარი).

ფულადი სახსრების ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 2446,5 ათას ლარს.

ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად მერია თავის უფლებამოსილებებს

ახორციელებს ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეშვეობით.

სამსახურის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული

ქონების აღრიცხვა და მისი მართვისა და განკარგვისთვის წინადადებების და სათანადო

დოკუმენტაციის მომზადება, სახელმწიფო და ადგილობრივი ქონების გამიჯვნა,

რეგისტრაციისთვის საჭირო პროცედურების ჩატარება და საჯარო რეესტრის ეროვნულ

სააგენტოში რეგისტრაცია. სამსახური უზრუნველყოფს თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი

ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრას და განხორციელებას, ეკონომიკური საქმიანობის

მარეგულირებელი წესების შემუშავებას და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის

შეგროვება-დამუშავებას. წინადადებების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის,

ადგილობრივი მოსაკრებლების, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე და სხვა

ეკონომიკური აქტივობების შესახებ.

ადგილობრივ ბიუჯეტში, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან მოსაკრებლის სახით

შემოსულია 72553 ლარი, მათ შორის: ტყის ფონდის მერქნული რესურსების სარგებლობიდან

ბიუჯეტში შემოსულია 7118 ლარი, ხოლო წიაღით სარგებლობიდან - 3600 ლარი.

აუქციონის ფორმით ხორციელდება მუნიციპალური ქონების გაიჯარება, 2017 წელს

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან ბიუჯეტში

შემოსულია 1747 ათასი ლარი, ხოლო ფიზიკური პირებიდან - 55250 ლარი. სასოფლო-სამეურნეო
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დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან ბიუჯეტში შემოსულია 188 ათასი

ლარი, ხოლო ფიზიკური პირებიდან - 82 ათასი ლარი. მუნიციპალური ქონების გაიჯარებიდან

შემოსულის 39177 ლარი.

ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსულია 20000 ლარი დასუფთავების მოსაკრებლის სახით, მათ

შორის იურიდიული პირებიდან - 15000 ლარი, ფიზიკური პირებიდან - 5000 ლარი.

სამსახური ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეობის

სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის და აგრარული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობას.

აგროსასურსათო, აგროგადამამუშავებელი, ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების,

მემცენარეობის, მეცხოველეობის, მეთევზეობის, აგროსაინჟინრო და ვეტერინარიის დარგების

ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელებას, სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული

მეურნე სუბიექტებისა და დაინტერესებული პირებისთვის დახმარების გაწევას.

აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტს

გამოეყო 124000 ლარი, 38 ერთეული ზურგსაკიდი აპარატი, 11965 ლიტრი პესტიციდი და 11965

ფაროსანას დამჭერი ხაფანგი - ფერომონი. პესტიციდები და ხაფანგები გადაეცა მოსახლეობას. 72

მოქალაქემ გაიარა სპეციალური კურსები ზურგსაკიდი აპარატის და პესტიციდების

გამოყენებასთან დაკავშირებით. მათ მიერ შეიწამლა 1243 ჰექტარი თხილის პლანტაცია.

სამასალე მერქნის მოთხოვნით მერიაში (გამგეობაში) შემოვიდა მოქალაქეთა 44 განცხადება. 35

განმცხადებელს გადაეცა 400 კუბური მეტრი წიწვოვანი და 150 კუბური მეტრი ფართოფოთლოვანი

სამასალე მერქანი. ხოლო ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 6 ოჯახს გადაეცა ხის მასალა.

მერიის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს, ინფრასტრუქტურული

პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება. ამ სფეროში, მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან

ძირითადი დატვირთვა ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის

სამსახურზე მოდის.

სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და

ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე

გადაწყვეტილებების მომზადებას, მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე

ზედამხედველობას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას.

სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შედეგად, მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე განხორციელდა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, კერძოდ:

2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 3915000

ლარის ღირებულების 9 პროექტი:

1. ხობის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის

შექმნის მეორე ეტაპის სამუშაოები - 349,8 ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის

თანადაფინანსება - 171,8 ათასი ლარი);
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2. ქალაქ ხობის ქუჩების კეთილმოწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯებესობა - 579,50 ათასი

ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 294,9 ათასი ლარი);

3. პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის საჩოკორაიოს უბანში ქუჩის

კეთილმოწყობა - 554,0 ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 282,2 ათასი

ლარი);

4. პატარა ფოთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების

კეთილმოწყობა - 816,9 ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 494,2 ათასი

ლარი);

5. ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბაჟოში სკოლამდე მისასვლელი

გზის რეაბილიტაცია - 270.4 ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 13.5 ათასი

ლარი);

6. საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაცია - 500,00 ათასი ლარი

(ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 254,40 ათასი ლარი);

7. საჯიჯაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია - 172.9 ათასი

ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 87.9 ათასი ლარი);

8. შუა ხორგის, ქარიატისა და ყულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსადენი ქსელის

მშენებლობა - 600,00 ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 305,3 ათასი

ლარი);

9. ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 45,5

ათასი ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 2.4 ათასი ლარი);

საქართველოს მთავრობამ ხობის მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

გამოუყო (როგორც საამშენებლო, ასევე საპროექტო სამუშაოებისთვის) 1,5 მილიონი ლარი. 2017

წელს შესრულდა 421,6 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაო. მათ შორის:

1. ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალ ხიბულაში (საადამიოს

უბანი) წარეცხილი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - 9,7 ათასი ლარი;

2. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კუთხე ნოჯიხევში წარეცხილი გზის

ვაკისისა და სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია - 27,0 ათასი ლარი;

3. საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გაღმა საჯიჯაოში მდინარე ზანაძგაზე

ხიდის რეაბილიტაცია - 61,4 ათასი ლარი. (ხელშეკრულება დადებულია. თანხა გაცემულია

საბანკო გარანტიის საფუძველზე)

4. საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გაღმა საჯიჯაოში მდინარე ზანაძგაზე

ხიდის (საჭანტურიოს უბანი) რეაბილიტაცია - 60,2 ათასი ლარი (მიმდინარეობს სამუშაოები, თანხა

გაცემულია საბანკო გარანტიის საფუძველზე);
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5. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში ხიდბოგირის

რეაბილიტაცია - 12,0 ათასი ლარი;

6. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კუთხე ნოჯიხევში ხიდის

რეაბილიტაცია - 28,9 ათასი ლარი;

7. საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში ღელე ოკურჩხალეს

სანაპირო ზოლზე გაბიონის მშენებლობა - 70,9 ათასი ლარი;

8. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კუთხე ნოჯიხევში ნაპირდამცავი

გაბიონის მშენებლობა - 73,2 ათასი ლარი;

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 1,3 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული

პროექტები (მათ შორის, პროექტირება) განხორციელდა, მათ შორის:

1. საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენა და პროექტის ექსპერტიზა - 4,7 ათასი ლარი;

2. ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ხეთაში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩაზე

ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა - 36,2 ათასი ლარი;

3. ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუბის სალომაიოს უბანში

ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა - 27,9 ათასი ლარი;

4. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საჯაკონიოს უბანში გზის ფერდობზე

ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა - 88,21 ათასი ლარი;

5. ქ. ხობში ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ქუჩის კეთილმოწყობის (მოასფალტება)

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,3 ათასი ლარი;

6. ქ. ხობში, აიეტის დასახლებაში გზის კეთილმოწყობის (მოასფალტება) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 2,2 ათასი ლარი;

7. ქ. ხობში, ერეკლე მეორეს ქუჩის კეთილმოწყობის (მოასფალტება) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,5 ათასი ლარი;

8. ქ. ხობში, გ. ჭყონდიდელისა და ი. ჭავჭავაძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის

კეთილმოწყობის (მოასფალტება) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,3

ათასი ლარი;

9. ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 1,0 ათასი ლარი;

10. ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბაჟოში სკოლამდე მისასვლელი

გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 3,0 ათასი

ლარი;

11. პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საკვიკვნიოში გზის

რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 8,9 ათასი ლარი;
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12. თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დღვაბაში გზის რეაბილიტაციის

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 8,1 ათასი ლარი;

13. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში ბეტონის გზის მოწყობის

სამუშაოები - 65,0 ათასი ლარი;

14. ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია -

151,48 ათასი ლარი;

15. ახალი ხიბულისა და საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი გზის

რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 5,9

ათასი ლარი;

16. პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის საკვიკვინიოს უბანში ლითონის ხიდის

რეაბილიტაცია - 7,6 ათასი ლარი;

17. ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის საფარცვანიოს უბანში წარეცხილი

წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია - 7,9 ათასი ლარი;

18. ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია - 425,5 ათასი

ლარი;

19. პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის

სამუშაოები - 12,7 ათასი ლარი;

20. ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საბაჟოში საბავშვო ბაღის გადახურვა -

53,4 ათასი ლარი;

21. ქ. ხობში კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 1,8 ათასი ლარი;

22. ქ. ხობში რუსთაველი-აღმაშენებლის ქუჩების სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 1,4 ათასი ლარი;

23. ქ. ხობში წერეთელი-აღმაშენებლის ქუჩების სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,1 ათასი ლარი;

24. ქ. ხობში ვეკუა-გოგებაშვილი-ცოტნე დადიანის ქუჩების სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,5 ათასი ლარი;

25. ქ. ხობში, სპორტის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,1 ათასი ლარი;

26. ქ. ხობში მირცხულავა-სამეგრელოს ქუჩების სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,2 ათასი ლარი;

27. ქ. ხობში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 0,5 ათასი ლარი;
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28. ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მოსახლეობის ეზოებთან მისასვლელებში სანიაღვრე

არხზე ხიდ-ბოგირების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება -

0,1 ათასი ლარი;

29. ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში სასაფლაოს მიმდებარე

ტერიტორიის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

მომზადება - 0,1 ათასი ლარი;

30. ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა - 158,9 ათასი ლარი;

31. ქარიატის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი - 11,8

ათასი ლარი;

32. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი -

9,6 ათასი ლარი;

33. ქ. ხობში, მ. კოსტავას ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული

ექსპერტიზა - 1,0 ათასი ლარი.

34. შუა ხორგის ადმინისტრაციულ ერთეულში საწრეტი არხის ამოწმენდა - 82,5 ათასი ლარი

(თანხა სრულად გადაერიცხა საბანკო გარანტიის საფუძველზე);

35. ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბიაში 9 აპრილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის

ამოწმენდა - 7,8 ათასი ლარი;

36. მინისტადიონების მოვლა - 17,0 ათასი ლარი;

სამსახური ზედამხედველობას უწევდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე

სამშენებლო სამუშაოებს; სამსახურის მიერ გაიცა 39 ნებართვა მშენებლობაზე, მშენებლობის

შეთანხმებაზე - 30 დოკუმენტი, გამოვლინდა არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევის

4 და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 2 ფაქტი. კერძოდ: სახელმწიფო საკუთრებაში

არსებული მიწის ნაკვეთის თვითნებური მიტაცების ფაქტზე, რის გამოც დამრღვევის მიმართ

გამოყენებულ იქნა კანონით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები.

სამსახური, ასევე კოორდინაციას უწევდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის

რაოდენობის რეგულირებას. სამსახურის წინადადებით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი

რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის გაფორმდა

ხელშეკრულება მგლის 10 ინდივიდის და ტურის 20 ინდივიდის ბუნებიდან ამოღების შესახებ.

აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით შეიქმნა მონადირეთა 13 ჯგუფი.

გატარებული ღონისძიებების შედეგად მოკლულ იქნა 4 მგელი და 3 ტურა.

გარდა სხვადასხვა პროფილის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული კუთხით

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საქმიანობისა და მოსახლეობისთვის საყოფაცხოვრებო

პირობების გაუმჯობესებისა, არანაკლები ყურადღება ეთმობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით

კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებებს, რასაც მერია
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კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის

მეშვეობით ახორციელებს.

კულტურის, განათლებისა და სპორტის სფეროზე საუბრისას აუცილებელია აღვნიშნოთ ის

მთავარი ნიუანსი, რაზედაც ადგილობრივი ხელისუფლება აკეთებს მთავარ აქცენტს. ნებისმიერ

სფეროში და განსაკუთრებით კულტურის, განათლებისა და სპორტის სფეროში პრიორიტეტად

შერჩეულ იქნა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რათა ამ სფეროში მოღვაწე მოქალაქეებს,

ახალგაზრდობას, ბავშვებს მიეცეს საშუალება უფრო მეტად გამოავლინონ საკუთარი

შესაძლებლობები. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვრცლად ვისაუბრეთ, მაგრამ

მიზანშეწონილად ვთვლით ყურადღება გავამახვილოთ ამ სფეროების ცალკეულ ობიექტებზე.

კულტურის სახლის შენობა, რომელიც თავისი მასშტაბითა და მნიშვნელობით ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი ადგილია ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის, წლების განმავლობაში საჭიროებდა

სათანადო ყურადღებას. განვლილ წლებში მუნიციპალიტეტში შემუშავდა „კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცენტრის“ ჩამოყალიბების პროექტი, რომლის ფარგლებში განისაზღვრა

კულტურის, სკოლისგარეშე და ხელოვნების სფეროში განათლების მიღებისთვის აუცილებელი

პირობების შექმნა ერთიან სივრცეში. კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე

ეტაპის დასრულების შემდეგ ხობს განახლებული „კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

გააჩნია.

12 აგვისტოს ტრადიციულად ჩატარდა საეკლესიო-სახალხო დღესასწაული „ცოტნეობა“.

დღესასწაულზე მაყურებლის წინაშე ადგილობრივ შემსრულებლებთან ერთად, რეგიონის

ფოლკლორული ანსამბლები და ცნობილი საესტრადო შემსრულებლები წარსდგნენ.

2017 წელს ხობის მუნიციპალიტეტის ისტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით

გამოიცა ორი მნიშვნელოვანი წიგნი - „ ყულევი (არქეოლოგია, ისტორია)“ და „ხობის სიძველენი“.

წიგნში „ყულევი (არქეოლოგია, ისტორია)“, ყულევის მატერიალური კულტურის ის ძეგლებია

თავმოყრილი, რომელთა შესწავლა მე-19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო. წიგნის თანაავტორები

არიან რევაზ პაპუაშვილი, გოგიტა ჩიტაია და იოსებ პაპუაშვილი.

წიგნში „ხობის სიძველენი“ (ავტორი გოგიტა ჩიტაია) ასახულია ხობის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 275 ობიექტი. აქედან ეკლესია - 16,

ნაეკლესიარი - 31, ციხე კოშკი და სხვა ნაგებობა - 21, არქეოლოგიური ობიექტი - 207.

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების კოორდინატები დაფიქსირებულია სატელიტური

ხელსაწყოთი (GPS) UTM-ის საკორდინაციო ბადის მეშვეობით. აუცილებელია ამ მონაცემების

გათვალისწინება ქალაქმშენებლობისა და საკადასტრო რუკების შედგენისას. ნაშრომი,

გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებს და ზოგად წარმოდგენას შეუქმნის საზოგადოებას,

მოსწავლე-ახალგაზრდობას; ხელს შეუწყობს ძეგლთა დაცვითა და შესწავლით დაინტერესებულ
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პირებსა და დაწესებულებებს დასახონ გზები და საშუალებები, იმისათვის, რომ დაიცვან და

მომავალ თაობებს შეუნახონ ისინი.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდა მუშაობა ხობის მუნიციპალიტეტის

ისტორიული ძეგლების ისტორიის დადგენის მიზნით სამეცნიერო დაწესებულებებში, ეროვნულ

ბიბლიოთეკაში, ხელნაწერთა ინსტიტუტში, საპატრიარქოს არქივში მოპოვებული მასალები

გამოყენებული იქნება ხობის მუნიციპალიტეტის შესახებ ბეჭდური გამოცემისათვის. ხობის

მონასტრის და ჯეგეთის წმინდა გიორგის არქიტექტურული კომპლექსის სარესტავრაციო

სამუშაოების ჩატარების მიზნით სამსახურმა განახორციელა არაერთი სამუშაო შეხვედრა

საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების საბჭოსა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს მეცნიერ-

თანამშრომლებთან. კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების მდგომარეობის შემოწმების

მიზნით დათვალიერებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტები.

ძეგლების მდგომარეობა (განსაკუთრებით არქეოლოგიური ობიექტებისა) არ შეცვლილა, რაც

შეეხება მიწისზედა ძეგლებს გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვს ხეთაში საქირიოს

უბანში მდებარე წმ. კვირიკეს სახელობის ეკლესია, რომელსაც ხალხი „ჩეოხვამეს“ უწოდებს,

ხეთაში „კორცხოს“ უბანში არსებული წმ. თეოდორეს სახელობის ეკლესია და სოფელ პირველ

მაისში წმ. სოფიოს ეკლესია.

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტში ჩატარდა კულტურული, სპორტული და

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები. კერძოდ: დედისა და ქალთა დღისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება, გაზაფხულის საზეიმო კონცერტი სამუსიკო სკოლაში, მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცენტრის ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში განხორციელდა 9

აპრილისა და ფაშიზმზე გამარჯვების 71-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროექტები. საზეიმოდ

აღინიშნა 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და შოთა რუსთაველის 850 წლის

იუბილე. მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში ძუკუ

ლოლუას სახელობის ქართული ხალხური სიმღერის მუზეუმსა და ხეთის მხარეთმცოდნეობისა და

საბრძოლო დიდების მუზეუმში გაიმართა თვითნასწავლი მხატვრისა და ფოტოგრაფის ირაკლი

შონიას ნახატების და ფოტო-ნამუშევრების გამოფენა-დათვალიერება.

სასწავლო-შემეცნებითი პროექტის „ეტალონი“ ფარგლებში მორიგი ინტელექტ-შეჯიბრი

გაიმართა ხობში და გამოვლინდა გამარჯვებული მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის ხეთის თეატრონზე

გაიმართა ახალგაზრდული კონცერტი ცნობილი მომღერლების მონაწილეობით, ხოლო ბავშვთა

საერთაშორისო დღეს, ქუთაისის თოჯინების თეატრი ბაგა-ბაღების აღსაზრდელების წინაშე ორი

სპექტაკლით წარსდგა.

კულტურისა და განათლების სფეროს განვითარებასთან ერთად, მნიშვნელოვანი ყურადღება

ექცევა და მნიშვნელოვანი აქტივობით გამოირჩევა სპორტის სფერო.
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სასკოლო-სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის 25 სკოლამ, ხოლო

სპორტულ ასპარეზობებში ჩაბმული იყო 958 მოსწავლე. მუნიციპალურ პირველობებში

გამარჯვებულმა სკოლებმა რეგიონულ ტურში იასპარეზეს. აღსანიშნავია რომ „მხიარულ

სტარტებში“ რეგიონული პირველობის გამარჯვებული ქალაქ ხობის №1 საჯარო სკოლის გუნდი

გახდა.

ტრადიციულად გაიმართა მუნიციპალიტეტის პირველობები მაგიდის ჩოგბურთში,

მკლავჭიდში, ფეხბურთსა და ბილიარდში.

წინა წლების მსგავსად, საერთაშორისო პირველობებზე წარმატებით იასპარეზეს ხობელმა

სპორტსმენებმა:

ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში ნუგზარ წურწუმია ახალგაზრდებს შორის და დავით

გვასალია ჭაბუკებს შორის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ.

ბულგარეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ჭაბუკებს შორის ხობელმა მოკრივემ ბაკურ

ჩიქოვანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

უნგრეთში, მკლავჭიდში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე 21 წლამდე სპორტსმენებს შორის

გიგა კოდუამ, დიტო ბუკიამ და 2017 წლის ევროპის ვერცხლის მედალოსანმა დათუნა ჟიშკარიანმა

ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს.

საქართველოს ჩემპიონი ტაეკვონდოში ქრისტინე ბუკია გახდა, ხოლო ჭადრაკში საქართველოს

ჩემპიონატის ვერცხლის მედალილიკა ჭანტურიამ მოიპოვა.

საერო საეკლესიო დღესასწაულის „ცოტნეობის“ ფარგლებში სამსახურის ორგანიზებით

ჩატარდა მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში, ნარდსა და ჭიდაობაში.

მოსახლეობის ინტერესი ლელობურთისადმი განსაკუთრებულია. სპორტის ეს ძირძველი

სახეობა ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და მისი აღდგენა-

პოპულარიზაციის საქმეში აქტიურად არის ჩაბმული. ყოველწლიურად ტარდება

მუნიციპალიტეტის პირველობა ლელობურთში, იზრდება მონაწილეთა რაოდენობა.

საახალწლო ღონისძიებები ჩატარდა სამუსიკო სკოლასა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის

ცენტრის დარბაზში. საჯიჯაოს და ქვემო ქვალონის კულტურის სახლებში წლის განმავლობაში

ჩატარდა რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება, რაც ამ ადმინისტრაციულ ერთეულებში

მოსახლეობის ინტერესსა და მოწონებას იმსახურებს.

ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოსახლეობის

სოციალური მდგომარეობის შესწავლას, სოციალური და ჯანმრთელობის მუნიციპალური

პროგრამების შემუშავებას და შესაძლებლობის ფარგლებში, მათთვის სათანადო დახმარების

გაწევას. ამ კუთხით, მერია თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს შრომის, საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის მეშვეობით.
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მუნიციპალიტეტში ერთიანი სოციალური და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა, 2017 წელს

446430 ლარით განისაზღვრა, აქედან სოციალური პაკეტი - 416550 ლარით, ხოლო ჯანდაცვის

მუნიციპალური პაკეტი - 29880 ლარით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განხორციელებული

ცვლილებების შესაბამისად, სოციალური პაკეტი გაიზარდა 13540 ლარით და საანგარიშო

პერიოდისთვის 430090 ლარი შეადგინა.

სოციალური პაკეტით ერთჯერად ფულად დახმარებებზე გათვალისწინებული იყო 55000 ლარი,

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამების უზრუნველყოფის

კომისიაში შემოვიდა 1100 განცხადება. საკითხის დეტალურად შესწავლის შემდეგ, 576 მოქალაქეზე

გაიცა 54990 ლარის ფულადი დახმარება.

საოპერაციო დახმარების სახით, 211 ავადმყოფზე გაიცა 114000 ლარის საგარანტიო წერილი;

236 ახალშობილზე გაიცა 35900 ლარი, აქედან: პირველ და მეორე ბავშვზე - 100 ლარი (175

ახალშობილი), ხოლო მე-3 და ზევით, თითოეულზე - 300 ლარი (61 ახალშობილი);

მრავალშვილიანთა დახმარების სახით, სარვამარტოდ ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 75 ოჯახი,

11250 ლარით;

უმწეოთა სასადილო დაფინანსდა 64000 ლარით, სადაც დღეში 1-ჯერ იკვებება 120

ბენეფიციარი;

სარვამარტოდ, 100 წელს გადაცილებულ 2 ქალბატონს პირად ანგარიშზე ჩაერიცხა 150-150

ლარი;

უმწეო კატეგორიის 80 ოჯახს, წყლის საფასურის სუბსიდირებისთვის ჩაერიცხა საერთო ჯამში

8587 ლარი;

სოციალურად დაუცველ 21 ოჯახზე, სახლების სარეაბილიტაციოდ საერთო ჯამში გაიცა 37600

ლარი;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 11 ბავშვზე (0-18 წლამდე) გაიცა 5675 ლარის

თანადაფინანსების საგარანტიო წერილი;

დიალიზზე მყოფი 13 მოქალაქის სატრანსპორტო ხარჯის ასანაზღაურებლად გადაირიცხა 13400

ლარი;

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 15 ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი თანხა, თითოეულ

ოჯახზე - 200-200 ლარი;

8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა 9 ოჯახზე გაიცა 1800 ლარი;

ჩერნობილის ტრაგედიის მონაწილე 14 პირზე გაიცა 1400 ლარი;

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულ 17 ოჯახს ჩაერიცხა 24412 ლარი;

9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, 2 ვეტერანს ჩაერიცხა 500 ლარი,

თითოეულს 250-250 ლარი.



13

C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა პირველადი გამოკვლევების თანადაფინანსების მიზნით 151

ინფიცირებულზე გაიცა 29500 ლარის საგარანტიო წერილი;

C ჰეპატიტის გამოვლენის მიზნით ნოჯიხევის, ძველი ხიბულის და ახალი ხიბულის

ადმინისტრაციულ ერთეულებში დამატებით ჩატარდა ექსპრეს ანალიზი. გამოკვლევებმა აჩვენა

რომ ინფიცირებულთა მაჩვენებელი მაღალია.

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4000-მდე იძულებით

გადაადგილებული პირი. მათ შორის 1766 კომპაქტურადაა ჩასახლებული, ხოლო 2234 კერძო

სექტორში ცხოვრობს. იძულებით გადაადგილებული პირები ადგილობრივი მოსახლეობის

მსგავსად, თანაბრად სარგებლობენ სოციალური დახმარების და ჯანდაცვის მუნიციპალური

პროგრამებით.

ადგილობრივი თვითმმართველობა, ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში

ჯანდაცვის დამატებითი ექიმამდელი დახმარების პროგრამას ახორციელებს. პროგრამა

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდა და მისი ბიუჯეტი 29880

ლარს შეადგენს. სახელმწიფო პროგრამის გარეშე დარჩენილ ადმინისტრაციულ ერთეულებში,

მოსახლეობა საექიმო და ექიმამდელ დახმარებას იღებს. აღნიშნული პროგრამით 6500-მდე

ბენეფიციარმა ისარგებლა.

საანგარიშო წელს განხორციელდა ძველი ხიბულის და ქარიატის ადმინისტრაციული

ერთეულების ამბულატორიების რეაბილიტაცია. ეს პროცესი გაგრძელდება და ადგილობრიი

თვითმმართველობა, მის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო ამბულატორიებს ეტაპობრივად

კეთილმოაწყობს.

ადგილობრივ თვითმმართველობას, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საკუთარი

უფლებამოსილებების ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობისა, სახელმწიფოს მხრიდან

დელეგირებული აქვს სხვადასხვა უფლებამოსილების განხორციელების უფლება. მათ შორისაა

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზება. რომელსაც მერია

ახორციელებს წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის

სამსახურის მეშვეობით. სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა

სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებას, სამხედრო

სავალდებულო სამსახურში გაწვევას, მობილიზაციასა და სამხედრო ძალების რეზერვთან

დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 2017 წლის იანვარ-აპრილში განხორციელდა 2000

წელს დაბადებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა.

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან

და ორგანიზაციებიდან გამოთხოვილ იქნა 2000 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა სახელობითი სიები

(ფორმა №1). პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვან 2000 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა საერთო
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რაოდენობამ მოწოდებული ფორმა №1-ის მიხედვით შეადგინა 196. შესაბამისად სამსახურის მიერ

შედგენილ იქნა 2000 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა საერთო სახელობითი სია (ფორმა №2). ასევე

თითოეულ ჭაბუკზე შეიქმნა პირადი საქმე სათანადო დოკუმენტაციითურთ. პარალელურად

შეიქმნა 2000 წელს დაბადებული ჭაბუკების პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის ანბანური

წიგნი. სამართალდამცავი ორგანოებიდან და სამედიცინო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ იქნა

იმ ჭაბუკთა სახელობითი სია, რომლებიც იმყოფებიან აღრიცხვაზე.

2017 წლის 30 აპრილს დასრულდა 2000 წელს დაბადებული ჭაბუკების პირველად სამხედრო

აღრიცხვაზე აყვანა. აღრიცხვაზე აყვანილია 188 ჭაბუკი.

ზღვრული ასაკის შესრულების გამო მეორე თანრიგის რეზერვში ჩაირიცხა 133 წვევამდელი.

კანონით დადგენილი შეღავათი გაუფორმდა 343 წვევამდელს. მათ შორის: 88 - სტუდენტია, 70-

სკოლის მოსწავლე, 4 - ორი შვილის მშობელი, 11 - დედისერთა, 8 - ერთი შვილის მშობელი

(შვილის შეძენის დღიდან 3 წლის ვადით). ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, 1 წლამდე ვადით

გადავადება მიეცა 46 წვევამდელს. სამხედრო სამსახურისათვის შეზღუდულად ვარგისად ცნობილ

იქნა 113 წვევამდელი; სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან განთავისუფლდა 6

წვევამდელი; გამოკვლევაზე გაიგზავნა 5 წვევამდელი;

სამსახურის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილია 149 რეზერვისტი. სხვადასხვა მიზეზების

გამო სამხედრო აღრიცხვიდან მოიხსნა 358 რეზერვისტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტიდან მიღებული მომართვების საფუძველზე სპეცაღრიცხვაზე

გადაყვანილია 64 რეზერვისტი. ზღვრული ასაკის გამო აღრიცხვიდან მოიხსნა 275 რეზერვისტი.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ჟ-1 და შ-1 სამმართველოებიდან

მიღებული მომართვების საფუძველზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში გაწვეულია 20

რეზერვისტი, აქედან 1 წვევამდელი. გაცემულია საქართველოს რეზერვისტის 109 დროებითი

მოწმობა.

დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესში განსაკუთრებით უნდა

აღინიშნოს 2016 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების

საფუძველზე მუნიციპალიტეტისთვის დამატებით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში

მერიის (გამგეობის) მიერ წარმოებული საქმიანობა. მათ შორისაა სახელმწიფო პროექტის

ხელშეწყობა მიწების რეგისტრაციის პროცესში. რომლის ფარგლებშიც გამორჩეული აქტივობებისა

და საჯარო რეესტრთან საკუთარი მოსახლეობის ინტერესში თანამშრომლობის მაღალი ხარისხის

გამო ხობის მუნიციპალიტეტი დასახელდა 6 მოწინავე მუნიციპალიტეტს შორის.

მერიის სამსახურები აქტიურად არან ჩართულნი მერთან შექმნილ თვითნებურად დაკავებულ

მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მუშაობაში, რაც გამოიხატება ფიზიკური და

კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის

ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარებაზე. კომისიაში სულ შემოსულია 1053 განცხადება, აქედან
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განხილულია 625, დაკმაყოფილდა 285 განცხადება და გაიცა საკუთრების უფლების

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 340 განმცხადებელს უარი ეთქვა საკუთრების აღიარებაზე, 86

განცხადება დარჩა განუხილველად, ხოლო 342 განცხადება განხილვის პროცესშია.

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში (გამგეობაში) მიწის

ნაკვეთის იდენტურობის დადგენის მიზნით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ასევე

შემოსულია 964 კორესპონდენცია 872 საკითხის შესასწავლად, რომელთა განხილვის პროცესში,

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთისა და მიწის

ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახული მიწის ნაკვეთის იდენტურობის

დადგენის პროცესში შედგენილია სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უძრავი ნივთის ადგილზე

დათვალიერების 872 ოქმი და გამოცემულია მერის (გამგებლის) წარმომადგენლების 596

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - ბრძანება, რაც სათანადო

დოკუმენტაციასთან ერთად გადაგზავნილია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

წარმოგიდგინეთ და გაანალიზდა მერიის იმ სამსახურების საქმიანობა, რომლებიც მერიაში

შექმნილია დარგობრივი პრინციპით და რომელთა საქმიანობა უშუალოდ აისახება

მუნიციპალიტეტსა და მის მოსახლეობაზე. რაც შეეხება მერიის შიდა სამსახურებრივ საქმიანობას

და მერიის სამსახურების საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას, მას ახორციელებს

მერიის ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აღირიცხება და ფიქსირდება მერიის მიერ გაწეული

საქმიანობის შესახებ მონაცემები თითოეულ მიმართულებაზე, ხოლო ადგილობრივი

თვითმმართველობის ორგანოებისა და მოსამსახურეების საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს

მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური.

ადმინისტრაციული სამსახური ახორციელებს მერიის საქმიანობის ორგანიზაციულ,

ანალიტიკურ, საინფორმაციო, სამართლებრივ და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას. მისი

ძირითადი ფუნქციაა მერიაში ერთიანი საქმისწარმოების, საკადრო საკითხთა, საზოგადოებასთან

ურთიერთობისა და საქმიანობას სამართლებრივი უზრუნველყოფა, მერიის თანამდებობის პირთა

და საჯარო მოსამსახურეთა ფუნქციებით მინიჭებულ უფლება-მოვალეობათა შესრულებისთვის

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, მერიის კავშირურთიერთობების ორგანიზება

საზოგადოებასთან და დაწესებულებებთან.

სამსახური უზრუნველყოფს მერიაში დანერგილი საქმისწარმოების ავტომატიზებული

ელექტრონული სისტემების - დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემისა და

მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემის ადმინისტრირებას, რომლებშიც სრულად აისახება

მერიის მიერ წარმოებული კორესპონდენცია და აღნიშნული საქმიანობა საკმაოდ წარმატებულად

ხორციელდება.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მერიის სამსახურებისა და მოსამსახურეთათვის

სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას და მის მუდმივ გაუმჯობესებას, რაც გამოიხატება
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მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის განხორციელებული აქტივობებით. უნდა

აღინიშნოს, რომ ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით ხობის მუნიციპალიტეტის მერია ერთ-

ერთი გამორჩეული დაწესებულებაა, რომელიც უზრუნველყოფილია როგორც აუცილებელი

ტექნიკური საშუალებებით, ასევე, თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით სიახლეების

დანერგვით.

უნდა აღინიშნოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების შესაბამისად,

ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ უკანასკნელ წლებში განხორციელებული საქმიანობა საჯარო

კონკურსებისა და ზოგადად ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით. 2017 წლის განმავლობაში

ოთხ ეტაპად განხორციელდა საჯარო კონკურსები გამგეობის (მერიის) მოხელის 2 ვაკანტურ

თანამდებობაზე და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 5 ვაკანტურ პოზიციაზე

კანდიდატთა დასანიშნად, მათ შორის, სამი კონკურსი (1 ღია კონკურსი და 2 გამარტივებული

კონკურსი) ჩატარდა 2017 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს ახალი კანონის საფუძველზე.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის ამოქმედებისთვის, გამგეობის

ხელმძღვანელ პირებთან ერთად განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებული ღონისძიებები გამგეობაში გათვალისწინებულ მოხელეთა თანამდებობებისა

და შრომითი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პოზიციების პროფესიულ საჯარო

მოხელეთა იერარქიულ რანგებსა და შრომითი ხელშეკრულებით განსასაზღვრ პოზიციებზე

განაწილების კუთხით და 2017 წლის 1 ივლისისთვის გამოიცა ხობის მუნიციპალიტეტის

გამგებლის 143 ბრძანება მერიაში დასაქმებულ მოსამსახურეთა დანიშვნების ბრძანებებში

ცვლილებების შესახებ. პარალელურად, ახლიდან განისაზღვრა და შესაბამის რანგებსა და

თანამდებობათა დასახელებებზე განწერით მომზადდა თითოეული მოხელის ფუნქცია-

მოვალეობები (თანამდებობრივი ინსტრუქციები), ხოლო ადამიანური რესურსების მართვის

ავტომატიზებული სისტემაში (eHRMS) აისახა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი დასახელებების

შესაბამისი ცვლილებები. ანალოგიური სამუშაოები განხორციელდა 2017 წლის ნოემბრისთვის,

გამგეობის მერიად გარდაქმნის პროცესში.

სამსახურის საქმიანობის პროცესში განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სახელმწიფოსგან

მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესში

წარმოებული საქმიანობა. „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა

სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების

სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტისთვის

დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესში განხილულია 964 განაცხადი

და რაზეც ანგარიშში უკვე გავამახვილეთ ყურადღება,
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უნდა აღინიშნოს საინფორმაციო უზრუნველყოფის კუთხით გატარებული საქმიანობა და

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქტივობების გაშუქება. ასევე, ხობის

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ფუნქციონირების საკითხი, რომლის

გაუმჯობესების მიზნით, ინფორმაციულად უფრო დატვირთულად და ვიზუალურად და

თემატურად მრავალფეროვნების უზრუნველსაყოფად დაწყებულია სათანადო წინადადებების

მომზადება. მიზნად ვისახავთ, ვებ-გვერდზე სრულად აისახოს არამარტო ადგილობრივი

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს სტრუქტურა და მისი საქმიანობა, არამედ ვებ-

გვერდმა სრულად უნდა მოიცვას მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო, ადგილობრივი, თუ

კერძო სტრუქტურების სამოქმედო სფეროები, მათი მიზნები და ამოცანები. უფრო მეტად საჯარო

გახდეს თუნდაც თითოეულ უწყებაში დასაქმებული მოსამსახურის ვინაობა და მათი საქმიანობა...

და ყველაზე მთავარი: შესაძლებლობის ფარგლებში სრული ინფორმაცია მივაწოდოთ

საზოგადოებას როგორც მუნიციპალიტეტის ამჟამინდელი ცხოვრების შესახებ, ასევე მისი

ისტორიისა და გეოგრაფიული ღირსშესანიშნაობების თაობაზე. ამ კუთხით უკვე გადადგმულია

გარკვეული ნაბიჯები და 2017 წლის მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისაგან

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და მერიის ვებ-გვერდის და სოციალური გვერდის აქტივობის

კუთხით.

სამსახურის საქმიანობიდან მეტად საპასუხისმგებლო ფუნქციას წარმოადგენს მერიის

სამართლებრივი უზრუნველყოფა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მერის და საკრებულოს

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, სამსახურების მიერ მომზადებული

სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების

შემუშავება, იურიდიული დასკვნების მომზადება და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის

ინტერესების დაცვა სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და

იურიდიულ პირებთან.

2017 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ, ან სამსახურის უშუალო მონაწილეობით მომზადდა

და გამოიცა ხობის მუნიციპალიტეტის მერის (გამგებლის) 1737 ბრძანება. საკრებულოს

განსახილველად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინა სამსახურის მიერ, ან

სამსახურის თანამონაწილეობით მერიის (გამგეობის) სამსახურების მიერ მომზადებული

საკრებულოს დადგენილების 51 პროექტი და საკრებულოს განკარგულების 37 პროექტი.

სხვადასხვა სახის სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის გამო გამოიცა 43 იურიდიული

დასკვნა პირგასამტეხლოს დაკისრების ან პირგასამტეხლოს დაკისრებაზე უარის თქმის შესახებ.

განყოფილების მოსამსახურეები საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ინტერესებს იცავდნენ

და მონაწილეობდნენ სასამართლო განხილვებში. გარდა მერიის (გამგეობის) სამსახურებისა და

ადგილობრივი ორგანიზაციებისა, არაერთ მოქალაქეს და ორგანიზაციას მიუღია სამართლებრივი

განმარტება და დახმარება სხვადასხვა სახის პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კუთხით
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მუშაობა და საზოგადოებასთან და ორგანიზაციებთან კავშირურთიერთობა სისტემატურ ხასიათს

ატარებს და სხვადასხვა თემატიკასთან შეხება თვით მოსამსახურეთათვისაც მეტი გამოცდილების

მიღების გარანტიაცაა.

ანგარიშში აღწერილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის

ეფექტურობის გაზრდისა და შიდა კონტროლის მიზნით, როგორც აღვნიშნეთ, მერიაში

ფუნქციონირებს შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური.

სამსახურის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და

მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფა და კანონიერება, ფინანსების

მართვის გაუმჯობესება, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობის ხარჯვისა და გამოყენების

კანონიერება, მიზნობრიობის დაცვა და ეფექტიანობის გაზრდა.

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის მიერ განხორციელდა ადგილობრივი

თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ორი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

პირის, ერთი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და ხობის მუნიციპალიტეტის

მერიის (გამგეობის) ხუთი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტორული შემოწმება, კერძოდ,

შემოწმდა ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“, ა(ა)იპ

„ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, შპს „ხობი დასუფთავება და

განათება“, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების

მართვის სამსახური, მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის

სამსახური; შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა,

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური, ადმინისტრაციული

სამსახური.

სამსახურმა, ასევე, განხორციელა გაწეული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.

გარდა ამისა, შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური მუშაობს კონტროლის კუთხით. კერძოდ,

ამოწმებს მერიასა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში დისციპლინისა

და კანონიერების დაცვის სამსახურეობრივ კონტროლს.

გარდა მერიის (გამგეობის) მიერ განხორციელებული, ანგარიშში ჩამოთვლილი საქმიანობისა,

აღმასრულებელი ორგანოს კომპეტენციას მიეკუთვნება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული

იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინირება და კონტროლი, რომლის ფარგლებშიც 2017

წლის განმავლობაში განსაკუთრებული მიდგომა იქნა გამოხატული. პერიოდულად მუშავდება

წინადადებები მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდისა და შესაბამისი სფეროების მიხედვით

მუნიციპალიტეტისათვის მისაღები დადებითი შედეგების გაზრდისათვის.

2017 წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა მუნიციპალიტეტის მიერ

დაფუძნებული 5 იურიდიული პირი, მათ შორის 4 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

პირი, ხოლო 1 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ესენია:



19

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“;

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივი ცენტრი“;

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“;

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი“;

შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“.

ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირების საქმიანობით მიღებული შედეგები ასახულია ამ

იურიდიული პირების ანგარიშებში, ხოლო მათ საქმიანობაში სისტემატური ჩართულობაა მერიის

შესაბამისი სამსახურებიდან.

იურიდიული პირები შექმნილია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის კოორდინირების მიზნით და

მათ საქმიანობაში სისტემატური ჩართულობაა მერიის შესაბამისი სამსახურებიდან. 2016 წლის

მიწურულს და 2017 წლის დასაწყისში მომზადდა წინადადებები მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობის იურიდიული პირების შემდგომი

ფუნქციონირების შესახებ და მართვის გაუმჯობესებისა და შესაბამის სფეროებში დადებითი

ეფექტების მისაღწევად განხორციელდა ცალკეულ იურიდიულ პირთა შერწყმა და ახალი

იურიდიული პირის დაფუძნება. საკითხის გადაწყვეტამდე, კი ერთიანი ძალისხმევით,

მოწესრიგდა გასული ათწლეულის განმავლობაში ამ იურიდიული პირების სარეგისტრაციო

მონაცემებში დაგროვილი ხარვეზები.

ანგარიშში აღწერილი მერიის (გამგეობის) საქმიანობა, დოკუმენტურად ფიქსირდება ამ

საქმიანობის პროცესში შექმნილი დოკუმენტაციით, რომლის მოცულობამ 2017 წლის მონაცემებით

შთამბეჭდავ სტატისტიკას მოიცავს, კერძოდ:

მერიის (გამგეობის) საქმისწარმოების პროცესში, 2017 წლის განმავლობაში, მართვის

ავტომატიზებული სისტემების მეშვეობით რეგისტრირებულია 18326 დოკუმენტი, მათ შორის:

8645 შემოსული კორესპონდენცია, 1957 შიდა კორესპონდენცია, 5979 გასული კორესპონდენცია და

1745 სამართლებრივი აქტი (მათ შორის: პირადი შემადგენლობის შესახებ - 826 ბრძანება,

საფინანსო საკითხების შესახებ - 140 ბრძანება, ქონების განკარგვის შესახებ - 15 ბრძანება,

სანებართვო პირობების შესახებ - 98 ბრძანება, სოციალური დახმარების შესახებ - 493 ბრძანება,

სამხედრო ვალდებულებების შესახებ - 56 ბრძანება, არაკლასიფიცირებული საკითხების შესახებ -

109 ბრძანება).

მერიის საქმიანობის პროცესში ხშირია საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო ხასიათის

შეხვედრები და სატელეფონო საუბრები, ასევე ინფორმაციის მოთხოვნა საქართველოს მთავრობის

ადმინისტრაციიდან, საქართველოს იუსტიციისა და რეგიონალური განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის სამინისტროებიდან, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის

ადმინისტრაციიდან, სხვადასხვა სამთავრობო, თუ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. მიღებული

ინფორმაციები და გაწეული რეკომენდაციები ანალიზდება და მერიის შესაბამის სამსახურებთან
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ერთად ყალიბდება ერთიანი აზრი სამომავლოდ გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე.

განსაკუთრებული და მჭიდრო თანამშრომლობაა საქართველოს პარლამენტის ხობის მაჟორიტარ

წევრთან და სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან, რომელთა

მხარდაჭერით და ინიციატივით არაერთი ღონისძიება განხორციელდა და სამომავლოდაც

დაიგეგმა.

წინამდებარე ანგარიშით აშკარად ჩანს ის პოზიტიური შედეგები, რაც ადგილობრივი

ხელისუფლების საქმიანობით არის მიღწეული და ასევე აშკარად იკვეთება მცდელობა შემდგომი

ეტაპებისთვის უკეთესი შედეგების მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესწილად

ყურადღება გამახვილდა პოზიტიურ შედეგებზე, ეს არ გვაძლევს თვითდამშვიდების საშუალებას,

ვინაიდან საქმიანობის პროცესში ხშირია ასევე შეფერხებები და ნაკლოვანებები, რომელთა

უმეტესობა ოპერატიულად გვარდება, თუმცა გარკვეული ნაწილი ანალიზს საჭიროებს სათანადო

რეაგირების გზების შესამუშავებლად.

მოსახლეობის ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის ფრიად მნიშვნელოვანია

ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნდეს კომპეტენციების ფართო სპექტრი, რაც საშუალებას

მოგვცემს ადგილობრივ დონეზე ოპერატიულად მოგვარდეს მათთვის აქტუალური საკითხები.

ამის საშუალებას იძლევა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, რომლის მიხედვითაც

გარდა თვითმმართველობებისთვის ადრე მინიჭებული უფლებამოსილებებისა, მათ გადაეცა

ფუნქციები ისეთი სფეროების რეგულირებისა, როგორიცაა დასაქმების ხელშეწყობა, სოფლის

მეურნეობის, მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერა და ტურიზმის

განვითარება, სოციალური დახმარების, ჯანდაცვის, ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული

პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა, გარემოს დაცვის,

საზოგადოებრივი განათლების, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, ადგილობრივი

მნიშვნელობის არქივის წარმოება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადამიანის

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

ინვესტიციების მოზიდვა, ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერა.

თითოეული საქმე დიდი შრომის შედეგად არის მიღწეული, რომელშიც აქტიურად იყო და არის

ჩართული საზოგადოების ფართო სპექტრი და სამომავლო საქმიანობაც მსგავსი პრინციპების

გათვალისწინებით იგეგმება.

ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ავამოქმედოთ და გამოვიყენოთ ყველა რესურსი საზოგადოების

შემდგომი განვითარებისთვის და ამ მიზნების განხორციელებისათვის მაქსიმალური ხელშემწყობი

გარემო შევქმნათ.
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