ნიგოზეთის თემში მაჟორიტარი დეპუტატის ინა ასანიძის მიერ გაწეული
მუშაობის ანგარიში 2014-2015 წლებში

მე, ინა ასანიძე, არჩეული ვარ ნიგოზეთის თემის მაჟორიტარ დეპუტატად.
აქტიურად ვარ ჩართული თემში არსებული პრობლემების მოგავრებაში.
ერთი წლის განმავლობაში,

ცხრა სოფელში (მერევი, გუნდაეთი, ნიგოზეთი,

ზედა ბერეთისა, ქვედა ბერეთისა, წყალშავი, ზედა უსახელო, ქვედა უსახელო,
წასრი.)პერიოდულად

ხდებოდა

შეხვედრები

მოსახლეობასთან.

ძირითადად

იკვეთებოდა გზის, წყლის, მრიცხველების და საბავშვო ბაღების პრობლემები.. ასევე
ინდივიდუალური პრობლემები. არაერთჯერ დავეხმარე კონკრეტულ პიროვნებებს
სხვადასხვა სოციალური პრობლემების გადაჭრაში. ჩემი რეკომენდაციით 4 პაციენტს
დაუფინანსდა

ქიმიოთერაპიის

კურსი

(20 000

ლარის

ფარგლებში),

ასევე

რეკომენდაციით იყო დაფინანსებული რამოდენიმე ოპერაცია.23 შშმ პირს გადავეცი
ეტლები და სხვა და სხვა დამხმარე საშუალებები. ნიგოზეთში მცხოვრებ ყველა ბავშვს
ორჯერ დაურიგდა გერმანული საჩუქრები. ასევე თემის წარჩინებულ ბავშვებს ვუკეთებ
წამახალისებელ საჩუქრებს. ასევე ჩემივე რეკომენდაციით 5 ბავშვი ნიგოზეთის თემიდან
ისვენებდა ამერიკულ საზაფხულო ბანაკში.
2015 წლის ზაფხულში ნიგოზეთის სკოლის წარმატებული მოჭიდავეები ჩემი
მხარდაჭერით გაემგზავრნენ სავარჯიშოდ ოლიმპიურ ბაზაზე დუშეთში, სადაც მათ
ავარჯიშებდნენ ოლიმპიური ჩემპიონები.
რამოდენიმეჯერ

თემში

ჩავატარეთ

უფასო

სამედიცინო

გამოკვლევები.

მოვინახულეთ და გადავეცით სამახსოვრო საჩუქრები105 წლის ქალბატონს თამარ
წერეთელს. მუნიციპალიტეტმა გადასცა 500 ლარი.
უშუალოდ ვმონაწილეობდი სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში
სოფლის კრებებში, პრიორიტეტების გამოკვეთაში.
2014-15 წელს შეკეთდა საუბნო გზები, მობეტონდა წასრის გზა, მიმდინარეობს
უსახელოს ბაღის რეაბილიტაცია, წასრის ბონდის ხიდის აღდგენა, იწყება ბერეთისის
გზის მოხრეშვა საბაჟოდან, მერევი ბირთველიშვილების უბანში ხიდის აღდგენა.
უახლოეს დღეებში დაიწყება მერევ-გუნდაეთის ხიდის რეაბილიტაცია.

მომავალი წლისათვის 2016 პრიორიტეტად აღმასრულებელი ხელისუფლების
წინაშე დაყენებული მაქვს შემდეგი საკითხები:

წასრი.
1. ამბულატორია
2. გზს რეაბილიტაცია, ვაშაძეების უბანი.
3. წყლის რეაბილიტაცია, ვაშაძეების უბანი.
მერევი
1.ამბულატორია.
2. ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია, სკოლამდე მისასვლელი გზა.
3. წყლის რეაბილიტაცია.
4. მირთველიშვილების უბანი 200მ მობეტონება.
გუნდაეთი
1.წყლის რეაბილიტაცია მთელ სოფელში.
2.გზების რეაბილიტაცია.
უსახელო
1.წყლის რეაბილიტაცია.
2.გამრიცხველიანობა.
3.საჭიროებს ორ ამბულატორიას.
4.საუბნო გზების რეაბილიტაცია.
ზედა ბერეთისა
1.ამბულატორია.
2.გზის რეაბილიტაცია. ბარბაქაძეების უბანი, ტაბატაძეების უბანი, კიკლიუშას უბანი.

ქვედა ბერეთისა
1.ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია.
2.ბაღის რეაბილიტაცია.
3.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4.გამრიცხველიანობა.
5.გზის რეაბილიტაცია ზედა კვიჭინაძეების უბანი (ფაქტიურად არ არსებობს)
წყალშავი
1.გამრიცხველიანობა.
2.საუბნო გზების რეაბილიტაცია.
3.წყლის რეაბილიტაცია.
ნიგოზეთი
1.ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია.
2.გამრიცხველიანობა.
3.საუბნო გზების რეაბილიტაცია.
4. ბაღის რეაბილიტაცია

აგრეთვე

ვარ

საკრებულოს

ჯანდაცვისა

და

სოციალურ

საკითხთა

კომისიის

თავმჯდომარე.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სოციალური დახმარებები:
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა:
1. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სულ არის 3,745 ბენეფიციარი და აქესან 198
ნიგოზეთის თემიდან.
2. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება. დაფინანსდა 120
ბენეფიციარი და აქედან 22 ნიგოზეთის თემიდან.
3. ჰემოდიალებისა და მუდმივ ცანაცვლების მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პირთა დახმარება. სულ 18 და ნიგოზეთის თემიდან 2 ბენეფიციარი.
4. შშმ პირთა დახმარება.
5. ხანდაზმულთა დახმარება, სულ 2 ბენეფიციარი. ნიგოზეთის თემიდან 1
6. ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.
ასევე გაიცემა დამხარება მრავალშვილიან ოჯახებზე (4 და მეტი შვილი)
სოციალური დახმარება მიეცემათ:
1. მარტოხელა დედებს. (381 ბენეფიციარი).
2. მარტოხელა პირებს.
3. უხასლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულებს (300 ლარი)
4. სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებზე გაიცემა 5000 ლარი.
5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახებს დახმარება
მიეცემათ ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
6. ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს
ერთჯერადად დახმარება მიეცემათ 200 ლარის ოდენობით.
7. ომის ვეტერანებს 500 ლარის ოდენობით.
8. მარჩენალ დაკარგულებს 18 წლამდე ერთჯერადად მიეცემათ 100 ლარი.
პრობლემებია სოციალური დახმარების დანიშვნასთან დაკავშირებულსაკითხებში,
რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლების კომპენტენციას არ განეკუთვნება.

