


































 
 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დიდუბის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის, ფრაქცია 
„ქართული ოცნება - მრეწველები“ თავმჯდომარის  
ლადო ძნელაძის ანგარიში. 

 თებერვალი - იანვარი 
2015 წელი 

 
 



 2015 წლის იანვრიდან-2015 ოქტომრამდე ქ.თბილისის 
საკრებულოში გაიმართა 25 სხდომა; 
 
 
 
 

 
10 თვის მანძილზე საკრებულომ მიიღო 101 დადგენილება 
 და 380 განკარგულება; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ბიუროს სხდომა; 



კომისიის სხდომებში დიდუბის რაიონის მაჟორიტარი 
დეპუტატის ლადო ძნელაძის მუშაობის შესახებ. 
 
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია; 
 
10 თვის მანძილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომისიაში ჩატარდა 22  სხდომა. 



საკრებულოს განათლებისა და კულტურის 
კომისია 
 

10 თვის მანძილზე საკრებულოს განათლებისა და 
კულტურის კომისიაში  ჩატარდა 31 სხდომა. 



დიდუბის მაჟორიტარის ბიუროს საქმიანობის 
ზოგადი მიმოხილვა 

   მაჟორიტარის ბიურო მუშაობს დიდუბის და მისი 
მოსახლეობის პრობლემებზე. 

    

  საქმიანობის სფეროები: 
 

• ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება; 
• ინფრასტრუქტურა; 
• განათლება და კულტურა; 
• სპორტი და ახალგაზრდობა; 
• საზოგადოებრივი საქმიანობა. 

 



დიდუბის მაჟორიტარის ოფისის უწყებათაშორისი 
თანამშრომლობა 
1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 
2. ქ.თბილისის მერია და საქალაქო სამსახურები; 
3. დიდუბის რაიონის გამგეობა; 
4. ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა; 
5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო; 

6. შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
7. დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური მომსახურების ცენტრი; 
8. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო; 
9. თბილისის განვითარების ფონდი; 
10. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია; 
11. შპს “ყაზტრანსგაზი”; 
12. შპს საქართველოს რკინიგზა; 
13. სს “თელასი”; 
14. კომპანია “ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუერი” GWP  

 
 

 
 
 

 



დიდუბის მაჟორიტარის ოფისის მუშაობის 
პრინციპები 

• ბიურო მუშაობს ყოველდღე; 
 
• ოთხშაბათი - მაჟორიტარს აქვს მოსახლეობის მიღების 

დღე; 
 
• ბიუროს თანამშრომლების მხრიდან ყოველდღიურად 

ხდება მოქალაქეთა კონსულტირება, საინფორმაციო 
მხარდაჭერა; 

 
• საჭიროებიდან გამომდინარე დგება მაჟორიტარის 

შუამდგომლობა ადრესატ უწყებასთან. 
 



ოფისის მიერ გაწეული სამუშაოები 

 ჯანდაცვა 
 
• მოსახლეობის მედიკამენტოზური და ოპერაციული 

უზრუნველყოფა; 
 
• უშუალოდ  შუამდგომლობის საფუძველზე დადებითად 

დაკმაყოფილდა 300-მდე პირის მედიკამენტოზური და 70 
პირის ოპერაციული მკურნალობა; 

 
• მაჟორიტარის შუამდგომლობის დოკუმენტების გარეშე, 

დაჩქარებულად კეთდება გადაუდებელ სამედიცინო 
საჭიროების მქონე პირების, იშვიათი დაავადებების, 
აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვების და შშმ პირების 
საბუთები. 

 
 



სოციალური სფერო 

• ბიურო უზრუნველყოფს სოციალური მომსახურების 
პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების შესახებ 
სრულყოფილი ინფორმაციის მოძიებას და მიწოდებას 
დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის. 

 
 



სოციალური სფერო 

• საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება 
ინდივიდუალური ქეისების განხილვა სოციალურ 
აგენტებთან ერთად, შემდეგ ხდება მოქალაქის 
კონსულტირება და  საჭიროების შემთხვევაში 
მაჟორიტარი მომსახურების სააგენტოსთან აყენებს 
შუამდგომლობას. 
 



სოციალური სფერო - უფასო სასადილო 
  

•  2015 წლიდან ფუნქციონირებს 2 სადადილო, 
რომელიც საერთო ჯამში ემსახურება 1220 
ადამიანს; 

•  საკვების და მომსახურების ხარისხი დეპუტატს 
აყვანილი ყავს პირად კონტროლზე. 

 



ბაგა-ბაღები: 
• ინფრასტრუქტურული სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ჩაუტარდა N6-ე, მე15-ე, 24-ე, 90-ე,92-ე, მე-2ე საბავშვო 
ბაღებს; 

• ამ ეტაპზე წინამძღვრიშვილის ქ.N 100-ში იწყება 67-ე 
ბაღის  მშენებლობა; 

• დეპუტატი პირადად ახორციელებს რაიონში 
არსებული ბაღების მონიტორინგს. 

    
 



ინფრასტრუქტურლი პორექტები 

42 გზის მონაკვეთზე მოხდა საფარის შეკეთება; 
42 მისამართზე შეკეთდა წყალსადენი-კანალიზაცია. 



არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 15 მისამართზე; 
 
ახალი სკვერი მოწყობა 4 მისამართზე; 
 
სპორტული მოედნის აღდგენა 7 მისამართზე; 
 
ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა 2 მისამართზე. 



შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 

• ორგანიზაცია „ქალები მშვიდობისა და 
სიცოცხლისათვის“ დახმარებით ბიურო შშმ პირებს 
უზრუნველყოფს  ეტლებით; 

• სხვა აუცილებელი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად 
შშმ პირებისთვის გვეხმარებიან სხვადასხვა 
სახელმწიფო სტრუქტურები. 

 



ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა: 
• თევდორე მღვდლის #13 - 57 ოჯახი; 
• ხოშარაულის #29 - 100 ოჯახი. 
 
მოსახლეობის გაზიფიცირება: 
• წერეთლის #132 - 36 ოჯახი; 
• წერეთლის #130 - დევნილთა ოჯახი. 
 

 



მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

აღმაშენებლის #184 
• სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 

გამოყოფილია 300.000 ლარი. 



მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
 მარჯანიშვილის #16 
•  ბინის აშენება დაიწყო 1984 წლიდან და დღემდე 

დაუსრულებელია; 
• ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 2.300.000ლარი. 
 



ურთიერთობა სამოქალაქო სექტორთან 

• თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაცია“PH Internatinal”-
თან; 

• თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაცია “პირველი 
ნაბიჯთან”. 

 



სპორტული აქტივობები 
კლუბი ”Fc დიდუბე 2014” 

• საფეხბურთო მოედნის მოწყობა; 
• ბავშვთა საფეხბურთო სექციის ჩამოყალიბება; 
• ამ ეტაპზე გუნდში ვარჯიშობს 94  ბავშვი; 
• გუნდი სპორტულ ასპარეზზე აქვს დიდი 

წარმატება. 
 





 

 
 
გმადლობთ 
ყურადღებისათვის! 
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