
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მაიზერ 
ჯაფარიძის წლიური ანგარიში 

2022 წელი 
 

ქალბატონებო და ბატონებო. 
მოგეხსენებათ, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავის უფლებამოსილებას 
ახორციელებს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის”, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების, ევროპული ქარტიის, 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” და საქართველოს საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.  

საკრებულო შედგება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის” შესაბამისად პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული კენჭისყრის 
შედეგად არჩეული 33 წევრისგან, რომელთაგან 21 წევრი არჩეულია პროპორციული, 
ხოლო 12 წევრი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე.  

საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობაში შედიან საკრებულოს თავმჯდომარე,  
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები (ზაურ ჩართოლანი, ვალოდია ჭკადუა,  
იგორ რატიანი), საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეები. 

საკრებულოს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას უწევს საკრებულოს  
აპარატი (უფროსი-ფირუზ ფილფანი), რომელიც შედგება სამი- საოქმო( უფროსი მანონი 
რატიანი) პრესცენტრის (ირმა ჯაჭვლიანი) და საორგანიზაციო (იამზე ჯაფარიძე) 
განყოფილებისგან. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო, საკითხების წინასწარ მომზადებას, 
გადაწყვეტილებების შესრულებისათვის ხელის შეწყობას, მერიის, მისი სტრუქტურული 
ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 
კონტროლს ახორციელებს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 5 კომისიის 
მეშვეობით. 
ესენია: 
 
1.საპროცედურო საკითხთა კომისია- თავმჯდომარე შორენა ცინდელიანი 
2. ურბანული განვითარების კომისია-თამჯდომარე ზაზა ფალიანი  
3. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია-თავმჯდომარე როდამ გვარმიანი. 
4. სოციალურ საკითხთა კომისია- მაია  
ხორგუანი. 
5. ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების კომისია-თავმჯდომარე ბაჩუკ  
ნაკანი.  
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოქმედებს 3 ფრაქცია:  
1. ფრაქცია-„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“- ლაშა პირველი  
2. ფრაქცია ,,სვანეთის განვითარებისათვის” თავმჯდომარე გიორგი დადვანი. 
3. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური  
მოძრაობა“-თავმჯდომარე დავით გვიჩიანი.  
 

2022 წლის განმავლობაში მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა  



ბიუროს 11 სხდომა. დამტკიცებულია საკრებულოს კომისიების სამუშაო გეგმები.  
ჩატარებულია საკრებულოს 11 სხდომა,  
შედგენილია საკრებულოს სხდომის ოქმები. 
საკრებულოს მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებულ იქნა 17 დადგენილება  
და 54 განკარგულება. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემულია 46 ბრძანება.  
ჩატარებულია საკრებულოს კომისიის შემდეგი სხდომები:  
 
1. საპროცედურო საკითხთა კომისია- ჩატარებულია 8 სხდომა.  
2. ურბანული განვითარების კომისია- ჩატარებულია 6 სხდომა.  
3. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია-ჩატარებულია 10 სხდომა. 
4. სოციალურ საკითხთა კომისია- ჩატარებულია 6 სხდომა. 
5. ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების კომისია, ჩატარებულია 12 სხდომა. 
 

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 19, 050, 300 ლარის 
ოდენობით.  

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან აღსანიშნავია უკვე  
არსებული ან ახალაშენებული შენობა-ნაგებობების გადასახური მასალით დახმარების 

პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს, მუნიციპალიტეტში გადაიხურა 170 
შენობა -ნაგებობა.  

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სოციალური დახმარებების 
პროგრამები- ოპერაციების, მედიკამენტებისა და გამოკვლევების დაფინანსება/ 
თანადაფინანსება, ახალშობილების მატერიალური დახმარება, უსახლკაროებისათვის 
სახლების მშენებლობა და სხვა. 

სრულდება დაბა მესტიის შიდა გზების  
რეაბილიტაცია (რკინა-ბეტონის საფარის დაგება, გაბიონებისა და კედლების 
მშენებლობა). 2022 წელს რეაბილიტირდა დაბის 15 ქუჩა, ესენია: ვიტორიო სელას , ჭიჭიკა 
ჩართოლანის, გულად ჯაფარიძის, ზურაბ ფალიანის, ავთანდილ იოსელიანის, მიხეილ 
ხერგიანის, აღმაშენებლის, ბექნუ ხერგიანის, მაქსიმე გვარლიანის, ნუგზარ ჯაფარიძის, 
ჯონდო ხაფთანის ქუჩები, ასევე დავით აღმაშენებლის ჩიხი, გაბლიანის ჩიხი, ფარჯიანის 
პირველი  
ჩიხი, ფარჯიანის მეორე ჩიხი და ბეთლემის ჩიხი.  

ჩემი ინიციატივით და საკრებულოს მხარდაჭერით მოხდა დაბა მესტიაში თამარ მეფის 
ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 
სკვერის მოწყობისთვის მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმარველობის 
ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 258 516 ლარი. სკვერში მოეწყო დეკორატიული ფანტანი, 
განათებები, სპორტული საბავშვო გასართობი ატრაქციონები და ტრენაჟორების მოედანი, 
იქვე განთავსდა მოსასვენებელი სკამები და სანაგვე ურნები, სკვერი შემოღობილ იქნა 
ლითონის კონსტრუქციის ღობით. 

ასევე, საკრებულოს ინიციატივით, 29-30 ოქტომბერს, „ვარდისფერი ოქტომბრის” 
კამპანიის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისთვის მესტიის 
ამბულატორიულ გაერთიანებაში და ჭუბერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდა 
სარძევე ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი და ალერგო-იმუნოლოგიური კვლევები. კვლევები 



ჩაატარეს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტებმა. ორი დღის განმავლობაში 
ალერგოლოგთან და ონკოლოგ მამოლოგთან კონსულტაცია გაიარა 109 მოქალაქემ. სულ  
ჩატარდა 179 კვლევა. გამოკვლევებს აორგანიზებდნენ ქართული ოცნების ქალთა 
ორგანიზაციის წევრები და ამავე დროს ჩვენი საკრებულოს დეპუატები შორენა 
ცინდელიანი და მაია ხორგუანი. გამოკვლევები ყველა ქალბატონისათვის იყო სრულიად 
უფასო. 

საკრებულოს აქტიური ჩართულობით მოხდა დაბა მესტიაში სასოფლო- სამეურნეო 
დანიშნულების ფართობების შემოღობვა. სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
მოსახლეობისადმი ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტისათვის შეძენილ იქნა 
სახნავი ტრაქტორები. ეს ერთგვარი მოტივაციაა მოსახლეობისათვის, რათა არავინ 
დატოვოს მიწები დაუმუშავებელი და შესაბამისად, გაიზარდოს ადგილზე მოყვანილი 
პროდუქციის წარმოება.  

საკრებულო აქტიურადაა ჩართული მუნიციპალიტეტში მიმდინარე, ასევე დაგეგმვის 
პროცესში არსებული ყველა ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პროექტების 
განხორციელებასა და მონიტორინგში. აღსანიშნავია, რომ მომავალი წლისთვის, ჩემი და 
ჩემი კოლეგების ინიციატივით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იგეგმება 
გამისამართიანების პროექტის განხორციელება, რის შედეგადაც საბოლოოდ 
მოწესრიგდება სოფლებში მისამართების საკითხი. 

მინდა შევეხო რუსეთ -უკრაინის ომს, რომელიც უკვე ათი თვეა მძვინვარებს. ჩვენ 
პირველი დღიდანვე სოლიდარობას ვუცხადებთ და დახმარების ხელს ვუწვდით 
უკრაინელ ხალხს. ჩემი ინიციატივით აქტიურად დავიწყეთ თანხის მოძიება უკრაინის 
დამეგობრებული მუნიციპალიტეტების დასახმარებლად და უზრუნველვყავით მათთვის 
ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა. ჩავერთეთ ასევე საქველმოქმედო მარათონში ,,ჩვენ 
უკრაინისათვის’’ როგორც საკრებულოს წევრები, ასევე მერიის ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
წარმომადგენლები, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეები და რიგითი მოქალაქეები. 
უკრაინის დახმარების მიზნით, ცალკე ბიუჯეტიდანაც გამოიყო 10000 ლარი. 

2022 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში, მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 1, 564, 000 ლარი გამოიყო. ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან დაემატა ასევე 1, 110, 010 ლარი. თანხა სრულად მოხმარდა სოფლად 
მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებს და მათ მიერ გამოკვეთილი პრიორიტეტების 
შესაბამისად დაიხარჯა. დასახლებების საერთო კრებები მუნიციპალიტეტის 17 
ადმინისტრაციული ერთეულის 154 სოფელში ჩატარდა. სოფლის კრებებს, 
ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ 
საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები. 

საკრებულოს გამართულ საქმიანობას და საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების 
განხორციელებაში ხელშეწყობას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. საკრებულოს 
აპარატი, რეგლამენტის შესაბამისად, შეუფერხებლად უწევს ორგანიზებას საკრებულოს 
სხდომებს, ფრაქციებისა და კომისიების მუშაობას. აპარატი 12 თანამშრომლითაა 
დაკომპლექტებული.  



მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სრულყოფილად ამუშავებს 
საკრებულოს სხდომებზე განსახილველ საკითხებს, მოქალაქეების განცხადებებს, 
საკრებულოში შემოსულ წერილებს როგორც მოსახლეობიდან, ასევე სხვადასხვა 
ინსტანციებიდან, კომისიის და ფრაქციების დღის წესრიგს და სხვა სახის 
დოკუმენტაციას.  

შემოსული წერილები და კორესპოდენციები აღრიცხულია სათანადო წესის დაცვითა 
და დროულად არის მიწოდებული ადრესატამდე. 2022 წელს შემოსული წერილების 
რაოდენობაა 59, გასული წერილების კი- 98. დაცულია ინფორმაციის პროაქტიულად 
გამოქვეყნების ვალდებულება. 2021 წლიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, 
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 
აპარატის ყველა თანამშრომელი. საკრებულოს აპარატის თითოეული საჯარო მოხელე  
პასუხისმგებლობით ეკიდება მათთვის კანონით დადგენილი სამუშაო ფუნქციების  
შესრულებას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ხშირად, აპარატის თანამშრომლები,  
პრესცენტრის ინიციატივით, საკუთარი სახრებით, საჭიროებისამებრ, სოციალურ და 
ფინანსურ დახმარებას უწევენ მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველ  
ოჯახებს, მოხუცებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომების, ასევე სხვა 
მნიშვნელოვანი აქტივობების გაშუქება და საზოგადოების სხვადასხვა ფენის 
წარმომადგენლებამდე ინფორმაციის მიწოდება წარმოებს საკრებულოს სოციალური 
გვერდის ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო”, ოფიციალური ვებ გვერდის 
mestia.gov.ge და გაზეთის ,,ლილე” მეშვეობით. 

მინდა მადლობა გადავუხადო დეპუტატებს და აპარატის თანამშრომლებს გაწეული 
მუშაობის გამო. დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენგანი მომავალშიც არ დაიშურებს 
ძალისხმევას ვიზრუნოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარების, მოსახლეობის 
ცხოვრების დონის ამაღლებისა და მათი ყოფითი პრობლემების მოგვარებაზე. 

მისასალმებელია ურთიერთთანამშრომლობის მაღალი დონე მუნიციპალიტეტის 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებს შორის. მრავალწლიანი გამოცდილება 
მაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ განვაცხადო- ეს ურთიერთობა მომავალშიც უნდა 
გაგრძელდეს. ეს განაპირობებს საერთო მიზნებისა და ვალდებულებების სათანადო 
დონეზე შესრულებას, რაშიც ხელს გვიწყობს ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრების- 
ვიქტორ ჯაფარიძის, სოზარ სუბარის და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ  
საქმეთა მინისტრის- თეა წულუკიანის თანადგომა. 

ჩემთვის, როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქის, საკრებულოს წევრისა და 
საკრებულოს თავმჯდომარისათვის, პრიორიტეტს წარმოადგენდა და წარმოადგენს 
სამართლიანობა და ადამიანური ღირებულებების პატივისცემა,  
დიალოგი, სტაბილურობა, ქვეყნის აღმშენებლობა და გაერთიანება. 
 
 
მინდა მოსახლეობას მივმართო თხოვნით, რომ აქტიურად ჩაერთონ 
თვითმმართველობის პროცესებში, დაესწრონ სხდომებს, მონაწილეობა მიიღონ 
სხვადასხვა საკითხისა და პროექტების განხილვაში, ჩაერთონ პროექტების 
განხორციელების პროცესში. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ნებისმიერი ობიექტური შენიშვნა 



და გავითვალისწინოთ თქვენი მოსაზრებები, რადგან მხოლოდ მოსახლეობასთან 
ერთობლივი მუშაობითაა შესაძლებელი წინსვლა და ღირსეული მომავლის შენება. 
  


