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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით  დარჩიას ანგარიშის შესახებ 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც მოისმინა ამავე საკრებულოს 

თავმჯდომარის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე აღნიშნავს, რომ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მის თავმჯდომარეს დ. დარჩიას საანგარიშო პერიოდში 

გაწეული აქვთ მნიშვნელოვანი მუშაობა არსებული კანონმდებლობითა და  საკანონმდებლო 

დადგენილებებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების მიზნით, 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 132-ე 

მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
   

მუხლი1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  2014 წელში გაწეული 

მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით  დარჩიას ანგარიში 

შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

 

მუხლი2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

 

მუხლი3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს    თავმჯდომარე:   დავით დარჩია 

 

  

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით  დარჩიას ანგარიში 

 

  

    2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად, 2 

აგვისტოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ახალი შემადგენლობით (43 დეპუტატი)  

საქმიანობას შეუდგა. 

პარტია „ქართული-ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წარდგინებით, რომლის 

რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დღესაც გახლავართ, არჩეული ვარ ამავე საკრებულოს 

წევრად. ხოლო პირველ სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა ნდობა გამომიცხადეს და ხმათა 

უმრავლესობით გავხდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. 

საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაცია და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელება 

ეფუძნება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, ხოლო საკრებულოს მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტები უნდა შეესაბამებოდეს უპირატესი იურიდიული ძალის  მქონე აქტებს. ეს 

პრინციპი, საკრებულოს როგორც კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ერთ-ერთი მთავარი 

პრინციპია. 

საკრებულოს თავმჯდომარის ძირითადი უფლებამოსილებები კი განსაზღვრულია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის 35-ე მუხლით და წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ თანამდებობის პირს. მე ერთის მხრივ არჩეული ვარ  უშუალოდ 

მოსახლეობის მიერ როგორც საკრებულოს წევრი, ხოლო მეორე მხრივ  თავად საკრებულოს მიერ, 

როგორც საკრებულოს ხელმძღვანელი. სწორედ ეს განაპირობებს ჩემს საქმიანობას, რომლის 

მთავარი მიმართულება პოლიტიკური პროცესების მართვა, მოსახლეობისა და საკრებულოს 

უმრავლესობის ინტერესების გათვალისწინება და მიღებული ნდობის შენარჩუნებაა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომაზე, 15 პროპორციულად, 

ხოლო 28 მაჟორიტარულ ოლქში არჩეული დეპუტატები 5 მუდმივმოქმედ კომისიასა და 6 

ფრაქციაში გაერთიანდნენ.  

საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის დღიდან, 2014 წლის ბოლომდე სულ ჩატარდა 

საკრებულოს 14 სხდომა, რომლესაც თავად ვთავმჯდომარეობდი. აღნიშნულ სხდომებზე 

მიღებულ იქნა 100 განკარგულება, დამტკიცდა 49 დადგენილება. ხოლო ჩემს მიერ, როგორც 

საკრებულოს თავმჯდომარის, გამოცემულ იქნა 90 ბრძანება. 

მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ამ პერიოდში საკრებულომ ხალხისთვის ბევრი სასიკეთო 

ინიციატივა შეიმუშავა, რომელიც აღნიშნულ დადგენილებებსა და განკარგულებებში აისახა. 

ინფორმირებისა და თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე შეიქმნა საზოგადოებრივი 

დარბაზი, რომლის  მიზანია საკრებულოს ჰქონდეს მუდმივი კავშირი საზოგადოების აქტიურ 

ჯგუფებთან და უზრუნველყოს მოსახლეობის წარმომადგენლების პერმანენტული კავშირი 

წარმომადგენლობით ორგანოსთან.  უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი 

განიხილება დარბაზის წევრებთან ერთად, რის შემდეგადაც გადის ბიუროს სხდომაზე და 

წარედგინება საკრებულოს დასამტკიცებლად. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების 

საფუძველზე, საზოგადოებრივი დარბაზი ყოველი თვის პირველ ორშაბათს იკრიბება. 

ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა თანამდებობის პირებმა სადეპუტატო 

უფლებამოსილების განხორცილებისათვის განკუთვნილ თანხებზე უარი განვაცხადეთ. ამ 

ინიციატივით დავიწყეთ იმ წინასაარჩევნო დაპირების ასრულება, რაც  საბიუჯეტო სახსრების 

დაზოგვით  იმ ხალხის დახმარებას გულისხმობს, რომელიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებს.  

საკრებულოში ყველა გადაწყვეტილება მიიღება უშუალოდ მოსახლეობის დაკვეთით, მათი 

ინტერესების გათვალისწინებით.  ამისათვის, საკრებულოს რეგლამენტით განისაზღვრა და 

თავმჯდომარის ბრძანებით დამტკიცდა საკრებულოს წევრების და თანამდებობის პირების მიერ 



მოსახლეობასთან შეხვედრის, მათი მიღების და ანგარიშის წარდგენის გრაფიკები, სადაც 

დეტალურად არის გაწერილი თუ რომელი დეპუტატი სად და როდის გამართავს შეხვედრას.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო არის ღია და გახსნილი ორგანო, 

დემოკრატიული პრინციპების მაქსიმალური დაცვით,  ვუზრუნველვყობთ საზოგადოების 

ინფორმირებას მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ყველა პროცესის შესახებ. ჩვენთვის 

მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რას ფიქრობს ჩვენი ამომრჩეველი, რა შეხედულება აქვთ ამა თუ იმ 

საკითხზე, გვსურს ყველა განსახორციელებელი პროგრამა შევათანხმოთ მოსახლეობასთან.  

საკრებულოს ყველა წევრმა და მათ შორის მეც, საანგარიშო პერიოდში მოვიარეთ თითქმის 

ყველა სოფელი, უშუალოდ შევხვდით ხალხს და მათგან მოვისმინეთ არსებული პრობლემები. 

აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად კოორდინირეული მუშაობით და ერთობლივი 

ძალისხმევით დავიწყეთ ზრუნვა მათ მოგვარებაზე. 

კაპიტალური ტრანსფერით დასაფინანსებელი, სამომავლო პროექტების შესახებ   

საკრებულოს დარბაზში ხშირად იმართებოდა აქტიური მსჯელობები. მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები გასულ წელს  და რა თმქა უნდა  

დღესაც  ისმენს და  განიხილავს სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატების, ბიუროს წევრების 

მოსაზრებებს. სოფლის  მოსახლეობასთან შეთანხმებული პრიორიტეტული საკითხების  

ფარგლებში კი მომზადდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე დაიწყო 

გარდამავალი პროექტების დასრულება, როგორიცაა: მერია-კონჭკათის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია, დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვრის გზის მშენებლობა და ოზურგეთი-

მელექედური -დვაბზუს დამაკავშირებელი გზის აღდგენითი სამუშაოები.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ციტრუსის 

სრულად რეალიზების ხელშეწყობა. 2015 წელში კი დაგეგმილია სოფლის მეურნეობის 

აღორძინების კუთხით სხავდასხვა ქმედითი ღონისძიებების გატარება.  

როგორც იცით, გასული წლის სექტემბერში ძლიერმა წვიმებმა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. განსაკუთრებით დაზარალდა სოფელები 

შემოქმედი და ცხემლისხიდი. კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინერეებმა ნატანებმა და ბჟუჟმა 

დატბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, დააზიანა საკარმიდამო ფართობები, 

მოშალა ცხემლისხიდი-ბაღდადთან დამაკავშიებელი ხიდის სათავე. ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ საგანგებო რეჟიმში ადგილებზე მოახერხეს ვითარების და სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო სამუშაოების გახორციელება. დღეს უკვე დაზიანებული ობიექტების 

რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხით აღდგენითი სამუშაოები  მიმდინარეობს.  

ასეთი ოპერატიულობისთვის, ურთიერთთანამშრომლობისთვის  მადლობა მინდა ვუთხრა 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს,  ყველა სოფლის გამგებლის წარმომადგენლს, ჩვენს მაჟორიტარ 

დეპუტატებს, საკრებულოს წევრებს  და რიგით თანამშრომლებს.  

სწორედ, რომ კვალიფიციური და პროფესიონალი საჯარო მოხელეების შერჩევის მიზნით 

შეიქმნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–

საატესტაციო კომისია, გამგებლის მერაბ ჭანუყვაძის თავმჯდომარეობით, რომლის წევრიც და 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე მე გახლავართ. კომისიამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატში 14 ვაკანტურ თანამდებობაზე, 72 აპლიკანტიდან,  შესაბამისი კადრები 

შეარჩია. გარწმუნებთ, რომ ჩატარებული კონკურსის შედეგად საკრებულოს აპარტი 

დაკომპლექტდა   მაღვალკვალიფიციური, პროფესიონალი კადრებით. აპარატის ორგანიზაციულ-

ტექნიკურად გამართული მუშაობა პირდაპირ ისახება საკრებულოს გამართულ 

ფუნქციონირებაზე. ასევე ეს არის დამატებითი  სამუშაო კომფორტი, როგორც ჩემთვის, ისე  

საკრებულოს ნებისმიერი წევრისთვის. 

საკრებულოს აპარატის ორგანიზებით,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2015 

წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც გათვლილია ხალხის საჭიროებებზე, საკრებულოს გასვლით 

სხდომაზე, დაბა ურეკში დაამტკიცა. მსგავსი ფორმატით მთავარი საფინანსო დოკუმენტის 

მიღებას მუნიციპალიტეტის თვითმართველობის უახლეს ისტორიაში ანალოგი არა აქვს. 



საკრებულოს ეს ინიციატივა, ბიუჯეტის ფორმირებაში მაქსიმალური ჩართულობის 

უზრუნველყოფას და  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას 

ისახავდა მიზნად.  

2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებამდე  მისი საჯარო განხილვა მოეწყო, როგორც 

კომისიებისა და ფრაქციების სხდომებზე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის 

წარმოამდგენლების და რიგითი მოქალაქეების ჩართულობით. საკრებულს ინიციატივები  

აღმასრულებელ ხელისუფლებამ სრულად გაიზიარა და 2015 წლის ბიუჯეტში ერთჯერადი 

სოციალური დახმარების თანხა გაიზარდა 150 ლარამდე, ხოლო ის აბიტურიენტები, რომლებიც 

100%-იან გრანტს მოიპოვებენ, დაჯილდოვდებიან ერთჯერადად 3000ლარით,  აღმზრდელი 

სკოლა კი მიიღებს საჩუქრად 1000 ლარს. ეს იქნება  დამატებითი სტიმული და მოტივაცია ყველა 

ახალგაზრდისთვის. 

წინაასაახალწლოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა 

ცვლილებები 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 დადგენილებაში, რომლის მიხედვით ფარგლებში  

სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებს 10 ათასი ლარის  საახლწლო საჩუქრები გადაეცათ.  

2015 წელს კი დაგეგმილია სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით შეჭირვებული 

ფენისათვის სოციალური ყოფის კიდევ უფრო გაუმჯობესება და რაც მთავარია მომავალი 

თაობისთვის უკეთესი გარემოს შექმნა. 

ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, თუმცა მე და სრულიად წარმომადგენლობითი 

ორგანო, ასევე  ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ,  ყოველთვის მზად 

ვართ  ვიდგეთ  მოსახლეობის  გვერდით, ამას მავალდებულებს ის მანდატიც, რომელიც 

ამომრჩევლებმა მოგვანიჭა, ჩვენ ვართ თქვენი ხმა საკრებულოში, ამიტომაც ვალდებულნი ვართ 

გავამართლოთ ეს ნდობა. აღმასრულებელი ხელისუფლება და საკრებულო  

ურთიერთთანამშრომლობით, ერთობლივი ძალისხმევითა და საერთო ხედვებით, ცდილობს 

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარებას, რაც მერწმუნეთ, ძალიან რთულია. 

თუმცა დარწმუნებული ვარ, მომავალი წელი გაცილებით უკეთესი იქნება ჩვენი 

მუნიციპალიტეტის თითოეული მოსახლისთვის და  მომავალში ჩემს მიერ წარმოდგენილ   

საკრებულოს მუშაობის შესახებ ანგარიშში, ბევრი მოგვარებული პრობლემა და ხალხის 

სასიკეთოდ მიღებული გადაწყვეტილება აისახება. 
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