
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ფრაქცია „ქართული ოცნება-
მწვანეებ“-ის თავმჯდომარის გენო ჩავლეშვილის  ანგარიში  2018 წელს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ 

წინამდებარე ანგარიში შედგენილია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექის 88-ე 
მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად და იგი მოიცავს პერიოდს 2018 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის 31 
დეკემბრის ჩათვლით. წარმოდგენილი ანგარიში რიგითია, შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში 
რიგგარეშე ანგარიშის განხილვა არ შემდგარა.

ჩემი, როგორც საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში 
ვეყრდნობოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით საკრებულოს წევრისთვის 
განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ჩემი უფლებამოსილების განხორცილების შედეგად დამდგარი 
საბოლოო შედეგები (შენიშვნები, წინადადებები, რეკომენდაციები, დასკვნები) ზემოთ აღნიშნული 
კოდექსის მოთხოვნებთან ერთად ეფუძვნებოდა საბიუჯეტო კოდექსის, საკრებულოს რეგლამენტისა 
და სხვა მოქმედი კანონების, კანონქვემდებარე პუნქტების, ნორმატიული აქტების, ინსტრუქციებისა 
და დებულებების მოთხოვნებს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და საკრებულოს რეგლამენტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას 
ვანხორცილებედი საკრებულოს 2 მუდმივმოქმედ კომისიებში (სამანდატო,საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  და საფინანასო საბიუჯეტო).

სულ საანგარიშო პერიოდში  მივიღე მონაწილეობა საკრებულოს როგორც რიგიან, ასევე 
რიგგარეშე სხდომებში 19-ჯერ, ვესწრებოდი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომებს 12-
ჯერ, კომისიების სხდომებზე 33 -ჯერ.  

ჩემი ხელმძღვანელობით მოწვეული და ჩატარებული იქნა ფრაქცია „ ქართული ოცნება-
მწვანეები“-ს  10-ი სხდომა . სადაც განვიხილული იქნა შემოსულ კორესპონდეციები. 

ვმონაწილეობდი საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 
მიერ მოწვეულ თათბირებში სულ 9 შეხვედრაში.

მონაწილეობა მივიღე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგ-
სემინარებში, სულ 15 შეხვედრაში.

ასევე მონაწილეობა მივიღე ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალგაზრდული ფორუმის 
რეგიონალურ შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ქალაქ ქუთაისში. 

აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერირიტორიაზე სხვადასხვა 
სპორტული ღონისძიებების მოწყობა ჩატარებაში.

როგორც საკრებულოს წევრის და თანამდებობის პირს  მქონდა როგორც ადმინისტრაციულ 
შენობაში ასევე გასვლითი შეხვედრები ამომრჩევლებთან, მათი  მოთხოვნები რაც ჩემს კომპენტეციას 
განეკუთვნებოდა დაკამყოფილდა.

საანგარიშო პერიოდში ფრაქციის სხდომაზე აქტიურად ვიყავი ჩართული 2019 წლის 
ბიუჯეტის განხილვა დამტკიცებაში. რომელიც ფრაქციის მიერ შენიშვნებით დაუბრუნდა მერს 
კანონით დადგენილ ვადებში. უმეტესი შენისვნები მერიის მიერ გატვალისწინებული იქნა.

აგრეთვე აქტიურად ვიაყი ჩართული სხვადასხვა პროექტების მომზადება დამტკიცებაში.



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან 
პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის 
გარეშე ყოლის წესების პროექტის მომზადებაში;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების - ძაღლის და კატის ყოლის 
წესის პროექტის დაზუსტებაში;

კურიორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის დასამტკიცებლად 
დაკავშირებული ღონისძიებების შემუშავებაში;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლი, კატა, და 
სხვა კომპანიონი ცხოველები) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციის მართვის წესის“- 
პროექტზე შენიშვნების და რეკომენდაციების შემუშავებაში.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებების გატარება

   მინდა მადლობა გადავუხადო საკრებულოს ყველა წევრს აქტიური თანამშრომლობისათვის და 
საკრებულოს აპარატს. მე როგორც საკრებულოს წევრი  გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას როგორც 
საკრებულოში ასევე ამორჩევლებთან.

                        საკრებულოს წევრი   გენო ჩავლეშვილი

                                                                                                         25.01.2019 წ.


