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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების 

ხარისხის კვლევა 

 

1. kvlevis analizi 

შესავალი 

კვლევის მიზანი, მეთოდი და სტრუქტურა 

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა 2017 წლის აპრილში NED - ის მიერ მხარადჭერილი 

პროექტის, „მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო 

აქტიურობის გაზრდისთვის“ ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩაატარა კვლევა.   

კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის 

განსაზღვრა, ე.წ. „მოქალაქეთა ანგარიშგების ბარათის“ წარმოება.  

კვლევის პროცესში მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით,  

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევა განხორციელდა ერთ ეტაპად და შეიცავდა რაოდენობრივ კომპონენტებს.  

 შერჩევის დიზაინი 

3.1. კვლევის სამიზნე ჯგუფები 

კვლევა ჩატარდა საამიზნე ჯგუფზე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე. 

3.2.  კვლევის გეოგრაფიული არეალი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციული ერთეული 

3.3. შერჩევის ერთეულები - შერჩევის ერთეულია ოჯახი.  

3.4.  შერჩევის  ჩარჩო  

შერჩევის ჩარჩოდ გამოვიყენეთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე 

www.lanchkhuti.org.ge არსებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესახებ. 

ვებ გვერდის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა 2010 წლის მონაცემებით შეადგენს 

31486 ადამიანს.  

 

http://www.lanchkhuti.org.ge/


 

3.5.  შერჩევის მეთოდი  და შერჩევის ფორმირება 

გამომდინარე პროექტის ბიუჯეტიდან, შესაძლებელი იყო გამოგვეკითხა 400 რესპოდენტი, რაც 

შერჩევის სწორი მეთოდით კვლევის პირობებში 4,9% მაქსიმალურ ცდომილებას იძლევა.  

შერჩევის ცდომილება გამოთვლილი იქნა შემდეგი ფორმულით 

 

 

სადაც, e  –  შერჩევის ცდომილებაა, z –  სტატისტიკური კონსტანტა 95% სანდოობის 

დონისთვის და ტოლია 1.96-ს, p =1-q  მოვლენის მოხდენის / არ მოხდენის ალბათობა, ჩვენს 

შემთხვევაში ავიღეთ 0.5 მნიშვნელობა, რადგან ამ დროს შერჩევის ცდომილება აღწევს 

თავის მაქსიმუმს, N –  გენერალური ერთობლიობის მოცულობა (31486), n –  შერჩევის 

მოცულობა (400) 

მეთოდად დამოყენებული იქნა ე.წ. „მარჯვენა ხელის“ წესი. რაც გულისხმობის, იმას, რომ 

ქუჩაზე გამოიკითხა მარჯვნივ განლაგებული ყოველი მესამე ოჯახიდან მხოლოდ ერთი პირი, 

რომლის დაბადების დღე იყო უახლოეს პერიოდში. 

მონაცემთა შემოწმება და კოდირება 

შემოწმდა ინტერვიუერთა მიერ ანკეტის შევსების სისწორე, პროექტის კოორდინატორი 

დაუკავშირდა რესპონდენტებს. შემოწმდა ყველა ინტერვიუერის ნამუშევრის 10%. ხარვეზები არ 

იქნა აღმოჩენილი.  

კითხვარების კოდირება და დამუშავება მოხდა შემდეგი პროცედურებით: 

       •     კითხვარის შევსების სისწორის დადგენა.    

• მიღებული კითხვარების რეგისტრაცია, მათთვის უნიკალური კოდის მინიჭება 

      • ღია კითხვების კოდირება.  

მონაცემთა შეყვანა სტატისტიკურ პროგრამაში:  

მონაცემები შევიყვანეთ სტატისტიკურ პროგრამაში SPSS. მონაცემები გაიწმინდა, შეყვანის ეტაპზე 

მოხდა უკიდურსი ან/და შეუსაბამო მონაცემების გადამოწმება ინტერვიუერებთან.  

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი:  

მონაცემები დამუშავდა სტატისტიკის კანონების მიხედვით. ტექსტში ყველგან მოვიყვანეთ 

მხოლოდ სტატისტიკურად მნიშვნელოვნი მონაცემები.  

მონაცემთა ანალიზისას გამოყენებული იქნა აღწერითი და ახსნითი სტატისტიკის მეთოდები: 
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1. სიხშირეების და პროცენტების გამოთვლა 

2. კლასტერული ანალიზი  

დემოგრაფიული მონაცემები: 

კვლევის შედეგად გამოიკითხა 58,16% ქალი და 41,84% მამაკაცი. 

 

გამოკითხულთა ასაკი შემდეგნაირად გადანაწილდა: 18-30 წლის რესპოდენტები 7,8%, 31-45 

წლის 45,2%, 46-64 წლის 37,2%, და 65 წელს ზევით 9,8%. 

 

რესპოდენტების 17,7% საშუალო განათლებითაა, 36,9% ტექნიკური განათლებით, 35,8% 

უმაღლესი განათლებით. 3,9% სტუდენიტია და მოსწავლე 5,7%. 



 

 ტექნიკა და ინსტრუმენტი  

კვლევაში გამოვიყენეთ პირისპირ ინტერვიუირების მეთოდი. ინტერვიუ ჩატარდა სპეციალური 

სტრუქტურირებული კითხვარის მეშვეობით.  

ანგარიშის სტრუქტურა 

ანგარიში შედგება ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან. შესავალ ნაწილში განხილულია კვლევის 

მიზნები და მეთოდი. შედეგების აღწერა წარმოდგენილია მეორე ნაწილში ორი ბლოკის 

მიხედვით. ესენია: დემოგრაფია და კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრა. მეოთხე ნაწილში 

მოყვანილია კვლევის დასკვნები, ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები.  

 

შედეგების აღწერა 

 

3.6.  ბლოკი - ოჯახი 

გამოკითხული რესპოდენტების 20,3% დაუოჯახებელია და 79,7% დაოჯახებული. 

 

გამოკითხული დაუოჯახებლებისგან ქალების და მამაკაცების რაოდენობა თანაბარია და 

შეადგენს 50-50%-ს. 



 

გამოკითხული რესპოდენტების 100% ქართველია. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა თითქმის 

100%-ით ქართველებისგან შედგება. 

გამოკითხულების 40,4% კერძო, ან სახელმწიფო სექტორში მუშაობს, 22,7%-ს აქვს საკუთარი 

მეურნეობა, 18% არ ეწევა საქმიანობას, 12,5% ეწევა სხვა საქმიანობას, 6,5% ეწევა 

ინდივიდუალურ საქმიანობას. 

 

კითხვაზე თუ რა სახის სოციალურ დახმარებას იღებენ, 26,2%-მა უპასუხა, რომ ფულად 

სოციალურ დახმარებას,  16% ჩართულია სოციალურად დაუცველთა ჯანდაცვის პროგრამაში, 

18,3%-ს მიღებული აქვს სასწავლო წიგნები. სხვა სახის დახმარებები შედარებით ნაკლებია. 

 

 

 



 

 

ra saxis socilur daxmarebas iRebT? 

   

  
% 

 
fuladi daxmareba soc. daucvel ojasxs 26.2% 

janmrTelobis dazRveva soc. daucvel ojasxs 16.0% 

sxvadasxva SeRavaTebi socialurad daucveli ojaxisTvis 1.9% 

soc. daxmareba martoxela pencioners 2.3% 

soc daxmareba obol bavSvebs 1.1% 

soc daxmareba SSm bavSvisTvis 1.5% 

sursaTiT daxmareba 4.6% 

dizelis sawvaviT daxmareba 5.7% 

tansacmeli 2.3% 

saswavlo wignebi 18.3% 

sxva arafuladi daxmareba 4.2% 

sxva .8% 

miWirs pasuxis gacema 15.2% 

 

გამოკითხული რესპოდენტების 44,9%-თვის ოჯახის ეკონომიკური პირობები არ შეცვლა ბოლო 

წლის განმავლობაში, 24.6% - თვის გაუარესდა და 9,6%-თვის მკვეთრად გაუვარესდა. 10,7%-

თვის  გაუმჯობესდა. 10,2%-ს პასუხი არ აქვს. 

 



ის, რესპოდენტები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მათი მდგომარეობა გაუვარესდა, ან მკვეთრად 

გაუვარესდა, ძირითად მიზეზად 31,1% შემთხვევაში ფასების ზრდას თვლიან, საკუთარი 

მოწეული პროდუქციის რაოდენობის შემცირებას 18,1%, ოჯახის წევრის ავადმყოფობას -12,6% 

და საერთო შემოსავლის შემცირებას 11,3%. 

 

 mdgomareobis gauvaresebis mizezi  

  
% 

 
marCenalis dakargva 5.5% 

ojaxis wevris avadmyofoba 12.6% 

ojaxis wevr(eb)is mier samuSaos dakargva 8.9% 

saerTo Semosavlis Semcireba 11.3% 

sacxovreblis iZulebiT datoveba 2.4% 

fasebis zrda 31.1% 

valis gastumreba 6.8% 

ucxoeTidan daxmarebis Sewyveta 2.7% 

moweuli produqtis raodenobis Semcireba 18.1% 

sxva .3% 

uari pasuxze .3% 

 

იმათთვის, ვისაც გაუუმჯობესდა საცხოვრებელი პირობები,   40% თვლის, რომ ეს არის ოჯახის 

წევრის დასაქმების შედეგი, და 21,8%-ის აზრითსამსახურში ანაზღაურების ზრდა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 mdgomareobis gaumjobesebis mizezi  

  
% 

 ojaxis wevr(eb)is dasaqmeba 40.0% 

ojaxiis wevr(eb)is samsaxuris anazRaurebis 

zrda 

21.8% 

sakuTari biznesis wamowyeba 9.1% 

ojaxis biznesis mogebis zrda 7.3% 

pensiis daniSvna/zrda 5.5% 

sazRvargareTidan miRebuli daxmareba 3.6% 

axloblebidan miRebuli daxmareba 3.6% 

socialuri daxmarebebi 3.6% 

sxva 1.8% 

uari pasuxze 1.8% 

miWirs pasuxis gacema 1.8% 

 

 

3.7.  ბლოკი - სერვისების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი 

რესპოდენტთა  68%-ის აზრით წყალმომარაგება ხელმისაწვდომია. 

 

ამასთან, 57,2% შემთხვევაში ამ სერვისის ხარისხს კარგად აფასებენ, 27,9% შემთხვევაში - 

საალოდ და 13,4% შემთხვევაში ცუდად.  



 

ელექტრო ენერგიის ხელმისაწვდომობა 100%-მა აღნიშნა დადებითად. რაც შეეხება 

ელექტრომომარაგების მუშაობის ხარისხს, აქ შეფასება „კარგი“ ფიგურირებს 83,8% შემთხვევაში 

და საშუალო 14,6% შემთხვევაში. 

 

გამოკითხული რესპოდენტების  მხოლოდ 37,2% -თვის არის ხელმისაწვდომი გაზმომარაგება. 

 



ვისთვისაც გაზმომარაგება ხელისაწვდომია, მათთვის 64,3% შემთხვევაში მომსახურება კარგია, 

10,1% შემთხვევაში საშუალო და 23,1% შემთხვევაში - ცუდი. 

 

წყალარინები ხელმისავდომია მხოოდ გამოკითხულთა 7,4%-თვის. 

 

სადაც კანალიზაცის ხელმისაწვდომია, იქაც მუშაობის ძირიტადი შეფასება არის ცუდი (63,5%). 



 

გამოკითხულების მხოლოდ 50% აღნიშნავს, რომ მყარი ნარჩენები გააქვთ მათი საცხოვებლის 

სიახლოვიდან.  

 

იქ საიდანაც ნაგავი გააქვთ, ამ სერვისის სამსახური შეფასებულია 48,3% შემთხვევაში კარგად, 

25,2% შემთხვევაში საშუალოდ და 23% შემთხვევაში ცუდად. 

 



რადგან მუნიციპალიტეტის ფუნქცია არ არის ნაგავსაყერების მართვა, 11,8% შემთხვევაში 

ადგილზე ფუნქციონირებს სტიქიური ნაგავსაყრელები. 

 

ინტერნეტი ხელმისაწვდომია 38% შემთხვევაში 

 

იქ სადაც ის ხელმისაწვდომია, ინტერნეტის მიწოდების ხარისხს 48,8% შემთხვევაში 

რესპოდენტები დადებითად აფასებენ, 23,8% შემთხვევაში საშუალოდ, 24,4% შემთხვევაში 

ცუდად 

 



გამოკითხულების 77,8%-თვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომია. 

 

საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით განსხვავებული ტრანსპორტის მუშაობის ხარისხი. 

კარგად აფასებენ 48,6% შემთხვევაში, საშუალოდ 37,9% შემთხვევაში, ცუდად 10,9% 

შემთხვევაში. 

 

გამოკითხულების 69,1% თვლის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიძრაობის გრაფიკი 

მათთვის მოსახერხებელია, 39,9% -ის აზრით არა. 

 

საბავშვო ბაღი ხელმისაწვდომია რესპოდენტების 92,7%-თვის. 



 

 

ამასთან, ბაღის მუშაობის ხარისხი შეაფასეს 68,6% შემთხვევაში კარგად, 28,5% შემთხვევაში 

საშუალოდ. 

 

საბავშვო ბაღების ინფრასტუქტურა ძირითადად შეფასებულია როგორც კარგი (42,8%) და 

საშუალო (43,9%), მცირეა ამ სერვისით უკმაყოფილოთა რაოდენობა (10,6%). 

 



სკოლის მუშაობას კარგად აფასენებ გამოკითხულები 60,5% შემთხვევაში და საშუალოდ 35,1% 

შემთხვევაში. 

 

სკოლების ინფრასტრუქტურა ძირიტადად საშუალოდ ფასდება (56,4%). კარგად შეაფასეს 

რესპოდენტების 31,1%-მა და ცუდად 10,1% მა. 

 

გამოკითხულების 87,2% თვლის, რომ აგროკონსულტანტი მის ადმინისტრაციულ ერთელუში 

არაა ხელმისაწვდომი, 10,3% თვლის, რომ - კი. 

 



იქ სადაც აგროკონსულტანტის სერვისი ხელმისაწვდომია, გამოკითხულები მის 

ინფრასტრუქტურას 46,4% შემთხვევაში თვლიან ცუდად, 27,5% შემთხვევაში საშუალოდ და 

10,1% შემთხვევაში კარგად. 

 

სპორტული სექცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ 28% რესპოდენტისთვის, არაა ხელმისწავდომი 

67,9% რესპოდენტისთვის. 

  

იქ, სადაც არის სპორტული სექციებია (ქალაქი ლანჩხუთი), მათ მუშაობას აფასებენ 36,3% 

შემთხვევაში საშუალოდ, 28,8% შემთხვევაში კარგად, 19,2% შემთხვევაში ცუდად.  

 



სპორტული სექციების ინფრასტრუქტურა საშუალოდ შეაფასეს 35,9% შემთხვევაში, კარგად 

17,6% შემთცვევაში და ცუდად 26,8% შემთხვევაში. პასუხი არა აქვთ 13,4% შემთხვევაში. 

 

სახელოვნები სტუდიები ხელმისაწვდომაი რესპოდენტების 37,93%-თვის. 

 

მათ მუშაობას 37,6% შემთხვევაში აფასებენ საშუალოდ, 35,5% შემთხვევაში კარგად და 16,1 % 

შემთხვევაში ცუდად. 

 



სტუდიების ინფრასტრუქტურა საშუალოა 36,8% რესპოდენტისთვის, კარგია 21,4% 

რესპოდენტისთვის და ცუდია 28% -თვის. 

 

ამბულატორია ხელმისაწვდომია 97,5% გამოკითხულებისთვის. 

 

ამბულატორიების მუშაობას კარგად აფასებენ 56% შემთხვევაში, საშუალოდ 40,4% შემთხვევაში. 

 

 



ამბულატორიების ინფრასტუქტურა საშუალოა 50,4% გამოკითხულებისთვის, კარგია 23,4%-

თვის და ცუდია 24,4% -თვის. 

 

გამოკითხულებს ყველაზე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პრობლემად მიაჩნიათ 

ბუნებრივი აირის არქონა, შიდა გზების ამორტიზირებულობა, წყალმომარაგების არქონა. 

 

მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემური საკითხების რეიტინგი (პროცენტებში) - 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 
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გასართობი პარკი
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სადრენაჟე არხები

ყანების შემოღობვა

ნაგვის გატანა

წყალმომარაგება

შიდა გზები

გაზიფიცირება

მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემური საკითხების რეიტინგი

(პროცენტებში) - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი



3.8.  ბლოკი - მთავარი პრობლემები ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით 

 

3.8.1. ლანჩხუთი 

ქალაქ ლანჩხუთში მცხოვრები რესპოდენტების მიერ დასახელებული პრობლემებიდან 

უმთავრესი ოთხი პრობლემაა ქუჩების შიდა გზების ავარიული მდგომარეობა, გასართობი 

პარკების, სპორტდარბაზის  არ არსებობა და და ამორტიზირებული სადრენაჟე არხები.  

 

3.8.2. აცანა 

აცანის რესპოდენტების უმთავრსი პრობლემებია ბუნებრივი აირისარქონა და 

ამორტიზირებული შიდა გზები. 

 



3.8.3. აკეთი 

აკეთში გამოიკვეთა ამორტიზირებულ შიდა გზებსა და გაზიფიკაციის არქონის პრობლემები, 

რომელსაც სასოფლო მექანიზაციის ხელმიუწვდომლობდა და ნაგვის გატანის სერვისი დაემატა. 

 

3.8.4. მამათი 

მამათის რესპოდენტებს უმთავრეს პრობლემად ასევე შიდა გზები და გაზიფიცირების არქონა 

მიაჩნიათ 

 

3.8.5. ნიგოითი 



ნიგოითელი გამოკითხულები უმთავრეს პრობლემად ბუნებრივი აირის არქონას, 

ამორტიზირებულ სკოლის შენობას, ინტერნეტის არქონასა და ტრანსპორტის არასაკმარის 

მოძრაობას ასახელებენ. 

 

3.8.6. შუხუთი 

ტრანსპორტის მოძრაობა, მოსაცდელები, პარკი და ამორტიზირებული შიდა გზები 

შუხუთელების უმთავრესი პრობლემა. 

 

3.8.7. მაჩხვარეთი 

მაჩხვარეთელი რესპოდენტები თვლიან, რომ ძირითადად მათ აწუხებთ ტრანსპორტის 

არასაკმარისი მოძრაობა, შიდა გზები და გასართობი პარკის არარსებობა. 



 

 

3.8.8. გვიმბალაური 

როგორც აღმოჩნდა გვიმბალაურში თანაბრადაა პრობლემა შემოსაღობი საყანე ფართობები, 

ცენტრის განათება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაკლებობა. 

 

3.8.9. ჩიბათი 

უმთავრესად გაზგაყვანილობის არ არსებობა აწუხებთ ჩიბათელ გამოკითხულებს. 



 

 

3.8.10. ლესა 

ლესელი რესპოდენტები პრობლემებად ასახელებენ გაზიფიცირების არქონას, უსანქციო 

ნაგავსაყრელებს და სადრენაჟე არხებს. 

 

3.8.11. ჯურუყვეთი 

ჯურუყვეთელების პრობლემაა გაზიფიცირების არქონა, წყალმომარაგება, ამორტიზირებული 

შიდა გზები და უსანქციო ნაგავსაყრელები. 



 

3.8.12. ნინოშვილი 

ნაგვის გატანა, შიდა გზების ამორტიზირებულობა და გაზიფიცირების არქონაა ნინოშვილელი 

რესპოდენტების პრობლემა. 

 

 

3.8.13. ნიგვზიანი 

ნიგვზიანელებს მიაჩნიათ, რომ არასაკმარისი წყალმომარაგება აქვთ, ყანებია შემოსაღობი და არ 

აქვთ გაზიფიცირება. 



 

3.8.14. ჩოჩხათი 

ჩოჩხათელების პრობლემათაგან უმთავრესია გაზიფიცირების არქონა და ამორტიზირებული 

შიდა გზები. 

 

3.8.15. სუფსა 

სუფსის უმთავრესი პრობლემაა ბუნებრივი აირის არქონა, საბავშვო ბაღის შენობა, ასევე 

ამორტიზირებული შიდა გზები და უბნებში წყალმომარაგების არქონა. 



 

3.8.16. ღრმაღელე 

ღრმაღელელებს არა აქვთ გაზიფიცირება, ამორტიზირებულია შიდა გზები, პრობლემაა ასევე 

უბნების არასაკმარისი წყალმომარაგება. 

 

 

 

 

 

 

 



4. daskvnebi 

 

- ყოველი მეხუთე ოჯახი სოციალურად დაუცველია. ისინი იღებენ სოციალურ 

დახმარებას. შედარებით ნაკლები გაერთიანებულია სოციალურად დაუცველთა 

სამედიცინო პროგრამაში. 

- დასაქმებულების თითქმის ნახევარი კერძო ან სახელმწიფო სექტორში მუშაობს.  

- ძალიან ცოტაა ისეთი ოჯახი, რომელიც ეწევა ინდივიდუალურ საქმიანობას, ან აქვს 

ბიზნესი. 

- თითქმის ყოველი მეორე ოჯახისთვის საცხობრებელი პირობები არ იცვლება. 

- ყოველი მესამე ოჯახის საცხოვრებელი პირობები ბოლო წელს ან გაუვარესდა, ან 

მკვეთრად გაუვარესდა და მხოლოდ ყოველი მეათე ოჯახისთვის გაუმჯობესდა. 

- საცხოვრებელი პირობების გაუვარესების ძირითადი მიზეზები ინფლაცია და აქედან 

გამოწვეული ოჯახის შემოსავლის შემცირება, საკუთარ მეურნეობაზე მოყვანილი 

პროდუქტის წარმოების თანხის უქონლობის გამო მოსავლის შემცირებაა. 

- საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ძირითადი პირობა დასაქმებაა ან 

ხელფასის მატება. არავინ საუბრობს საკუთარი ბიზნესის წარმატების შედეგებზე. 

- მოსახლეობის მესამედისთვის წყალმომარაგება არაა ხელმისაწვდომი და სადაც არის 

წყალგაყვანილობა, მისი მუშაობით ათიდან რვა ოჯახი კმაყოფილია ან საშუალოდ 

მიაჩნიათ მისი მუშაობა. 

- ელექტრო ენერგიის ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე პრეტენზიები არ არის. 

- ბუნებრივი აირი კვლევის შედეგების შედეგების მიხედვით 10-დან 6 ოჯახს არ 

მიეწოდება. სადაც არის  გაზმომარაგების სერვისი, იქ მოსახლეობის აბსოლუტური 

უმრავლესობა სერვისით კმაყოფილია. 

- წკალარინების სისტემა (კანალიზაცია) მხოლოდ ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრშია და 

ქალაქის დიდ ნაწილშიც არ არის. 

- მყარი ნარჩენები გააქვთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მხოლოდ ნახევრიდან.  

- საიდანაც ხდება მყარი ნარჩენების გატანა, იქ მოსახლეობა ამ სერვისით ძირითადად 

კმაყოფილია, თუმცა ყოველი მეხუთე თვლის, რომ სერვისი არასაკმარისია. 

- ნაგავსაყრელები და მყარი ნარჩენების გადამუშავება არ არის მუნიციპალური სერვისი. 

ნაგავსაყრელების არსებობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნიშნავს მათ 

სტიქიურობას. 

- 10-დან 4 ოჯახისთვის ინტერნეტი ხელმისაწვდომია და ამ სერვისით მოსახლეობა 

ძირითადად კმაყოფილია. 

- საზოგადოებრივ ტრანსპორტი ხელმისაწვდომი არ არის მხოლოდ ყოველი მეხუთე 

ოჯახისთვის. ტრანსპორტით მოსარგებლეთა უმრავლესობა კმაყოფილია მისი 

მუშაობით, თუმცა მისი მოძრაობის გრაფიკი არ აწყობს 10-დან 4 ოჯახს. 

- საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა პრობლემას არ წარმოადგენს (სუფსის გარდა). 

ბაღების სერვისით მხოლოდ ყოველი მეათე ოჯახი არაა კმაყოფილი, რაც ასევე არაა 

პრობლემა. ბაღების ინფრასტრუქტურა კარგია ან მისაღები. 

- სკოლა ყველასთვის ხელმისაწვდომია და მისი სერვისის ხარისხს აფასებენ კარგად ან 

მისაღებად. ასევე კარგია ან მისაღები სკოლების ინფრასტრუქტურა. 

- აგროკონსულტანტების შესახებ ინფორმაცია ნაკლები აქვთ. 



- სპორტული სექციები მხოლოდ ქალაქ ლანჩხუთშია განლაგებული და მათი სერვისით 

მხოლოდ ყოველ მესამეს შეუძლია სარგებლობა. საჭიროებს ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებას. 

- სახელოვნებო სტუდიები ხელმისაწვდომია ქალაქ ლანჩხუთს გარდა სოფლებშიც, 

თუმცა მათი ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებას საჭიროებს. 

- ამბულატორიები ხელმისაწვდომია და პერსონალის მუშაობა კარგად ან მისაღებად 

ფასდება. აქვთ საშუალო ინფრასტრუქტურა. 

- მოსახლეობისთვუს ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას გაზიფიცირების არქონა 

წარმოადგენს. ბუნებრივი აირი შეყვანილია მხოლოდ ქალაქ ლანჩხუთში და 

რამდენიმე სოფელში 

- პრობლემაა ამორტიზირებული სასოფლო გზები. 

 

 

5. rekomendaciebi: 

 

• მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ბიზნესის წახალისებისა და ხელშეწყობის მუნიციპალური 

პროგრამები რაც ხელს შეუწობს დასაქმებას და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. 

• რადგან სასოფლო დასახლებების წყალმომარაგებაზე უშუალო პასუხისმგებელია 

მუნიციპალიტეტი, უნდა შემუშავდეს წყალმომარაგების გაუმჯობესების მუნიციპალური 

გეგმა, რომლის მიხედვითაც მოხდება სერვისის პერმანენტული შექმნა და გაუმჯობესება. 

• მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის მხრიდან და შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან, 

გაზმომარაგების კომპანიასთან  კომუნიკაციით გაგრძელდეს მუშაობა სოფლების 

გაზმომარაგების უზრუნველსაყოფად. 

• მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს წყალარინების ქსელის გაფართოებასა და 

რეაბილიტაციაზე, გამწმენდი ნაგებობის დადგმაზე. 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობა პრორიტეტული უნდა გახდეს. 

• უნდა გაფართოვდეს მყარი ნარჩენების გატანის არეალი იმ სოფლების ჩათვლით, 

რომლებიც არ არიან განლაგებული ცენტრალურ მაგისტრალზე. 

• მუნიციპალიტეტმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს სტიქიური 

ნაგავსაყრელების აღმოფხვრასა და გარემოსადცვითი ცნობიერების ამაღლებას 

მოსახლეობაში. 

• სპორტული სექციების, სახელოვნებო სტუდიების ხელმისაწვდომობა გაიზრდება მათი 

სასოფლო კულტურის სახლებსა და სექციებში გატანით. მუნიციპალიტეტს მხოლოდ 

ქალაქისთვის სერვისის მიწოდების ვალდებულება არა აქვს. 

 


