
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  2019 წელს გაწეული მუშაობის 
ანგარიშის წარდგენის შესახებ 

ოქმი 

ქ.ახალციხე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი     22 ოქტომბერი, 2019 წელი 

 სხდომას ესწრებოდნენ:  

  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი- ზაზა მელიქიძე; 

  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების 
  სამსახურის  ხელმძღვანელი -  ქეთევან ინასარიძე; 

         არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; 

  მედიის წარმომადგენლები; 

  დაინტერესებული საზოგადოება; 

  დღის წესრიგი: 

  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში; 

  დამსწრეთა მხრიდან დასმულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა; 

         ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა მელიქიძე მიესალმა დამსწრე 

საზოგადოებას და დეტალურად  გააცნო  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში.  

          ისაუბრა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მიმდინარე  და განხორციელებულ  

პროექტებზე, ესენია:  გზების, სასმელი წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების,  

მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი კორპუსების გარე 

ფასადების, სადარბაზოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა,  სპორტული 

მოედნებისა და სკვერების  მშენებლობა, გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების 

მონტაჟი, საბავშვო ბაღებისა და სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, 



ამბულატორიების მშენებლობა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი სამუშაოები და სხვა. 

         მერმა აქცენტი  საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გააკეთა 

და დამსწრეებს განხორციელებული მასშტაბური პროექტები გააცნო. ამ დროისთვის, უკვე 

დასრულებულია: წინუბანი-გურკელის საავტომობილო გზა (პროექტის ფარგლებში 

ასფალტის საფარი დაიგო გზის 3100 მეტრიან მონაკვეთზე), ტყემლანის გზა (პროექტის 

ფარგლებში ასფალტის საფარი დაიგო გზის 1850 მეტრიან მონაკვეთზე ), ნაოხრების გზა 

(პროექტის ფარგლებში ბეტონის საფარი გზის 1200 მეტრიან მონაკვეთზე დაიგო და 

მოეწყო სანიაღვრე არხი ), ანრდიაწმინდა-ანდის გზა (გზის 1700 მეტრიან მონაკვეთზე 

დაიგო ბეტონის საფარი),  ხეოთის გზა (ასფალტის საფარი დაიგო  გზის 2500 მეტრიან 

მონაკვეთზე), აგარების მონასტრამდე მისასვლელი გზა (პროექტის ფარგლებში გზის 4,8 

კილომეტრიან მონაკვეთზე ბეტონის საფარი მოეწყო), სოფელ  ზემო სხვილისის გზა 

(საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა შიდა სასოფლო გზის 400 

მეტრიან მონაკვეთზე ).   ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის, ასპინძის, რუსთაველისა და 9 

აპრილის ქუჩებზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები და 

სადარბაზოები მოწესრიგდა, აქტიურად მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების  სახურავების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა  ფარგლებში  

დაზიანებული და ამორტიზებული სახურავები ახლით იცვლება. ამ ეტაპზე,  აქტიურად 

მიმდინარეობს  ქალაქ ახალციხის ცენტრალური ქუჩების  (კეცხოველისა და რუსთაველის) 

რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც   930 მეტრი სიგრძის  მონაკვეთზე ახალი საგზაო 

ინფრასტრუქტურა ეწყობა, რაც  სამანქანო გზასთან ერთად,  საფეხმავლო ბილიკების, 

მიერთებების, ეზოებში შესასვლელების, კედლების და ლითონის ღობეების, სანიაღვრე 

არხებისა და კოლექტორების  რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. მლაშიხევის არხის 

რეაბილიტაციით  მრავალწლიანი პრობლემა გვარდება რუსთაველისა და გვარამაძის 

ქუჩების მაცხოვრებლებისთვის.  თამარაშვილის ქუჩაზე 8 სართულიანი  კორპუსში აღდგა 

ლიფტები და ა.შ.   

          აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  

გათვალისწინებულია 17 მილიონი ლარი, ამ ეტაპისთვის  გახარჯულია 11 100 331 ლარი. 



რაც შეეხება, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამებს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში 1 110  000 ლარია გათვალისწინებული, 10 თვის მონაცემებით 

გახარჯულია  დაახლოებით 778 ათასი ლარი, დახმარება გაეწია 14 000 - მდე ბენეფიციარს. 

        ზაზა მელიქიძემ შეხვედრის მონაწილეებთან 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის 

პარამეტრებზე და პრიორიტეტებზეც ისაუბრა.  გააცნო ის მნიშვნელოვანი და მასშტაბური 

პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება მუნიციპალიტეტში. აღინიშნა, რომ 

მომავალ წელსაც გაგრძელდება საგზაო ინფრსატრუქტურული პროექტები. 2020 წელს 

მთლიანად დასრულდება რუსთაველის, ნათენაძის, შალვა ახალციხელის, კოსტავას, 

დიდიმამიშვილის და 9 აპრილის ქუჩების რეაბილიტაცია. მზადდება პროექტი 

მიქუტიშვილის  ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 

განსახორციელებლად. მოწესრიგდება თამარ მეფისა და რუსთაველის ძეგლების 

მიმდებარედ არსებული სკვერები. გაგრძელდება სოფლებამდე მისასვლელი გზების  

რეაბილიტაციაც, ესენია: წყრუთის, ანდრიაწმინდა-ანდის და ტყემლანის საავტობილო 

გზები. გარდა ამისა, მერის  განცხადებით, ქალაქის მასშტაბით  თუ სადმე მცირე ქუჩა, ეზო, 

ჩიხი ან საყრდენი კედელია   მოსაწესრიგებელი, ყველას პროექტი მომზადდება და 

რეაბილიტირდება. 

          შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში გაგრძელდა, ზაზა მელიქიძემ დამსწრეთა მიერ 

დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. კერძოდ:  შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრისთვის  

დახმარების  (ფართის გამოყოფა) გაწევის შესახებ; ქალაქ ახალციხეში, რუსთაველის 

ქუჩაზე, ე.წ. ტექნიკუმის საერთო საცხოვრებელთან მისასვლელი გზის მოწესრიგებაზე; 

საბავშვო ბაღებში არსებული მდგომარეობის შესახებ; საქალაქო ტრანსპორტის 

მარშრუტთან დაკავშირებით; მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მოწყობასთან 

დაკავშირებით; ქალაქში საცურაო აუზის მშენებლობასთან დაკავშირებით და სხვა. 
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