
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის 
ზაურ ჩართოლანის ანგარიში 

2022 წელი 
ძვირფასო მესტიის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებო, ჩემო სვანებო, მოგესალმებით 

ყველას. ვსარგებლობ შემთხვევით და გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს.  
მოგეხსენებათ, რომ ყოველი ადამიანი განსაკუთრებული მოლოდინით და 

უკეთესობისაკენ ცვლილების იმედით ხვდება ახალ წელს. ვისურვებდი, რომ 2023 წელი 
ჯანმრთელობის, ეკონომიკური წინსვლის და წარმატებების ყოფილიყოს. 

სურვილებთან ერთად თუ ყველა ოჯახი, ყველა სოფელი, მთლიანად მუნიციპალიტეტი 
და სრულიად სვანეთი, ჩვენს ქვეყანასთან მჭიდრო საქმიანობით, მომავალი წლის სწორად 
დაგეგმვასთან ერთად შრომასაც მივაყოლებთ ჩვენი წინსვლისთვის, როგორც დიდი შოთა 
რუსთაველი იტყოდა: 

რაცა ვის რა ბედმან მისცეს, დასჯერდეს და მას უბნობდეს, 
მუშა მიწყივ მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს; 
ეს უეჭველად გამოიღებს შედეგს და ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ აღორძინებული, 

ძლიერი ეკონომიკის სვანეთს, რასაც ღმერთი სიკეთეში მოგვახმარს. 
რაც შეეხება მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობას 2022 წელს, როგორც 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, შევაფასებდი დადებითად.  
ამ პერიოდში საკრებულოს მიერ მიღებულ იქნა 17 დადგენილება და 54 განკარგულება. 

ჩატარებულია საკრებულოს 12 სხდომა.  
საკითხების წინასწარი შესწავლის, მომზადების, სწორი გადაწყვეტილებების მიღების 

მიზნით, აგრეთვე მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით შექმნილი კომისიები (5 კომისია) 
პასუხისმგებლობით ეკიდებიან მათ მოვალეობებს. საკითხების წინასწარ შესწავლის მიზნით 
ატარებენ შეხვედრებს შესაბამის სტრუქტურებთან და მოსახლეობასთან. 

კომისიის თავმჯდომარეებს შორის არიან ახალბედებიც, რომელთა მონდომებაც მაძლევს 
იმის თქმის საფუძველს, რომ ისინი კიდევ უფრო გაიღრმავებენ ცოდნას და სათანადო 
გამოცდილების მიღებით, გახდებიან კიდევ უფრო აქტიურები, ჩამოყალიბდებიან შესანიშნავ 
საჯარო მოხელეებად, თანამდებობის პირებად. აღსანიშნავია, რომ სხდომების 
მსვლელობისას, რიგ საკითხებთან დაკავშირებით არსებული აზრთა სხვადასხვაობის დროს, 
დეპუტატებს შორის, როგორც მმართველი გუნდის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, 
მიმდინარეობს ჯანსაღი ოპონირება.  

საკრებულოზე განხილულ მნიშვნელოვან საკითხებს შორის აღსანიშნავია 2023 წლის 
ბიუჯეტის მიღება. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 19, 
050, 300 ლარის ოდენობით და მიმართულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის 
მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისაკენ. 

მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ამომრჩევლებისა და მოსახლეობისთვის, მათი 
ჩართულობის მიზნით, ინფორმაციის მიწოდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვებისა და 
აღმასრულებელი რგოლის საქმიანობის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესების, ღონისძიებების, სამუშაო შეხვედრების, 
საკრებულოს, ბიუროსა და საკრებულოს სხდომების, ასევე სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობების 
გაშუქება და საზოგადოების სხვადასხვა  



ფენის წარმომადგენლებამდე ინფორმაციის მიწოდება ხდება საკრებულოს სოციალური 
გვერდის ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო”, ოფიციალური ვებ გვერდის 
mestia.gov.ge და გაზეთის ,,ლილე” მეშვეობით. 

საანგარიშო პერიოდში ჩემს მიერ განხორციელებული საქმიანობიდან, გარდა 
მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და საკრებულოში საოფისე საქმიანობისა, გამოვყოფდი ისეთ 
სენსიტიურ თემებს, როგორიცაა: 

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ისტორიული ტოპონიმების, ჰიდრონიმების და სხვა 
სახელების მოკვლევა 

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის სხვადასხვა დროს 
დადგენილი საზღვრების მოკვლევა ისტორიული რუკების და არგუმენტირებული 
გადმოცემების საფუძველზე.  

ევროპელი და რუსი კარტოგრაფების მიერ ისტორიულ წარსულში ჩატარებულმა 
მოკვლევებმა, ლინგვისტური პრობლემების გამო არასწორად აღქმულმა სიტყვებმა, ენის 
არაერთგვაროვნებამ ლათინურ, რუსულ ენებთან და ალფავიტთან, ტოპონიმიკა დაამახანჯა. 
დღემდე შემოგვრჩა არასწორი ფორმით ჩამოყალიბებული, დამახინჯებული სახელები. ჩემი 
მიზანია ავთენტური ლინგვისტური სახელდებების მოძიება და პირველადი სახით აღდგენა, 
რაც ძალზედ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესია, რომლის დასრულების შემდეგაც 
საკითხი უნდა განიხილოს საკრებულომ და სათანადოდ მომზადებული წინადადებები 
წარვადგინოთ სახელდებისა და სიმბოლიკის სახელმწიფო კომისიაში. 

გადაწყვეტილება გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ მიიღება 
მუნიციპილატეტის სამართლებრივი აქტით და სამთავრობო კომისიის თანხმობით. 

დიდი ხანია ვმუშაობთ მუნიციპალიტეტის თემებს და ადმინისტრაციულ ერთეულებს 
შორის ადმინისტრაციული საზღვრების დადგენის საკითხებზე. 

ვინაიდან 2005 წელს თემებთან და მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად განხორციელდა 
საზღვრების გავლების სამუშაოები, რაც გეოგრაფიულ და ისტორიულ სინამდვილეს არ 
შეესაბამება. აუცილებლობას წარმოადგენს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა და 
კორექტირებულ-დაზუსტებული საზღვრების სამართლებრივ აქტებში ჰარმონიზაცია. 

ამ ხარვეზების გასწორება მოითხოვს დიდ დროს და არის ძალზედ სენსიტიური საკითხი. 
პროცესი უნდა იყოს უხმაურო და შედეგიანი. სოფლის რწმუნებულების და საკრებულოს 
დეპუტატების ჩართულობით, სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრების შედეგად, დღეის 
მდგომარეობით საქმის დაახლოებით 60 % უკვე შესრულებულია. მომავალი წლისთვის ჩვენ 
შევძლებთ ბოლომდე დავასრულოთ საქმე.  

დასასრულს, მადლობა მინდა გადავუხადო მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს, 
ვინც პატიოსანი შრომით, კერძო თუ საჯარო სექტორში ქმნის ჩვენს მომავალს. 

„მუშა მიწყივ მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს” - ანხორციელებდეს საკუთარი და 
საერთო წინსვლისთვის უსაყვედუროდ და დაუმადლებლად ჩვენი მოსახლეობისთვის და 
ჩვენი მომავლის კეთილდღეობისთვის მუხლჩაუხრელ საქმიანობას. 

  


