
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, აგრარულ საკითხთა და ქონების 
მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის,  სოფელ სილაურის 

მაჟორიტარი დეპუტატის გოჩა კილაძის მიერ  2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ 
ანგარიში

        წინამდებარე ანგარიში შედგენილია  ადგილობრივი  თვითმმართველობის კოდექსის  88-ე  
მუხლის და საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად    და  იგი 
მოიცავს  პერიოდს  2017 წლის  27 ნოემბრიდან  2018  წლის  31 დეკემბრის ჩათვლით. 

      2017 წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, პარტია  „ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველო“-ს  წარდგინებით  მივიღე  მონაწილეობა  და გავხდი 
საკრებულოს წევრი სოფელ სილაურის ადმინისტრაციული ერთეულიდან. 

       2017 წლის 27 ნოემბერს  საკრებულოში არჩეული ვიქენი  აგრარულ საკითხთა და ქონების 
მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხების  კომისიის თავმჯდომარედ.

      ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსითა  და  საკრებულოს რეგლამენტით  
განსაზღვრული  მოთხოვნების  შესაბამისად  საანგარიშო   პერიოდში  უფლებამოსილებას  
ვანხორციელებდი  საკრებულოს  ორ მუდმივმოქმედ  კომისიაში. 1). აგრარულ საკითხთა და 
ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხების   რომლის თავმჯდომარეც ვარ და  2) 
სამანდატო საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  აააააააააა  ამავდროულად ვარ 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი. 

სულ საანგარიშო  პერიოდში  მივიღე  მონაწილეობა  საკრებულოს  როგორც  რიგით  
ასევე  რიგგარეშე  სხდომებში 20-ჯერ,  ბიუროს სხდომებს  22-ჯერ , ჩემს მიერ საკრებულოს 
ბიუროს გადაწყვეტილებით და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული გრაფიკით 
როგორც აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავჯდომარემ ჩავატარე 25-ი სხდომა, რომელზეც განვიხილეთ ყველა ის საკითხი 
რომელიც საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებზე გავიდა განსახილველად და 
დასამტკიცებლად, კომისია განხილულ საკითხებზე იღებდა შესაბამის გადაწყვეტილებებს 
რომელიც აისახებოდა კომისიის სხდომის ოქმებში (შეგიძლიათ ნახოთ საკრებულოს 
ოფციალურ ვებ-გვერდზე).  აგრეთვე დავესწარი  სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისის  სხდომას  7-ჯერ  და  ფრაქცია „ქართული  ოცნება - 
დემოკრატიული  საქართველოს“  11 -ა სხდომას, 8-ჯერ ვმონაწილეობდი საკრებულოს 
თავმჯდომარის და 2-ჯერ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მიერ მოწვეულ თათბირებში და 
სამუშაო ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, სამუშაო შეხვედრებსა და კონსულტაციებში 7-
ჯერ მივიღე მონაწილეობა.  საანგარიშო პერიოდში 15-ჯერ შევხვდი საკრებულოს წინაშე 
ანგალიშვალდებულ პირებს, მათ შორის : მუნიციპალიტეტის  სამახურის უფროსებს.

 მონაწილეობა  მივიღე   არასამთავრობო  ორგანიზაციების  მიერ  ორგანიზებულ  
ტრენინგ-სემინარებში,  სულ   4  შეხვედრაში.  



      როგორც  საკრებულოს  წევრს  და ამავდროულად საკრებულოს თანამდებობის პირს 
შეხვედრები  მქონდა  ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან)  როგორც საკრებულოს 
ადმინისტრაციულ  შენობაში,   ასევე  გასვლითი  სულ: 43 - მოთხოვნები  ძირითადად  
შეეხებოდა  სოციალურ  დახმარებებს  და  ინფრასტრუქტურას. კერძოდ: სოფელ სილაურის 
ტერიტორიაზე შიდა გზების მოხრეშვა და რიგ ადგილებში ბეტონის გზის დაგება.

      ეხლა მინდა მოგახსენოთ იმ პროექტებზე და იმ  დახმარებებზე  რომელიც სოფელ 
სილაურში  განხორციელდა როგორც საქართველოს მთავრობის ასევე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ.კერძოდ ეს პროექტებია:

- სოფლის ცენტრალური გზის რებილიტაცია დაიგო ასფალტის საფარი  838350.84 ათ. 
ლარის ღირებულების  2750 მეტრი.

- აჭარის უბანში დაიგო 100 მეტრი ბეტონის საფარი.

- სოფელში ერთ ოჯახს გაეწია დახმარება  სახლის საშენი მასალით 9400 ათ. ლარით.

- სოფელს გადაეცა საყანე ფართობების შემოსაღობად 2000 მ. ეკლიანი მავთული.

- მოიხრეშა 150 მეტრი შიდა გზა.

 რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს 45 ადამიანს გაეწია მედიკამენტური და 
ოპერაციიებისთვის საჭირო დაფინანსებები.

 ხოლო რაც შეეხება  2019 წელს სოფელში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურული პროექტებს 
მოგახსენებთ.

   იგეგმება  ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება  და მამათის ღელეზე ხიდის სარემონტო 
სამუშაოები ღირებულებით 33540 ათ. ლარით. ასევე  მდინარე სუფსის გასწორხაზოვნება და 
გაბიონების მოწყობა. ორ უბანზე მოწესრიგდება სავტომობილო გზა, დაგეგმილია სოფლის 
ცენტრის მოწესრიგება, სოფლის გარე განათებების მოწყობა, სასმელი წყლის მილების შეძენა, 
აჭარის უბანში 200 მ. ბეტონის საფარის მოწყობა.

      როგორც საკრებულოს აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების  კომისიის   თავჯდომრე და საკრებულოს წევრი აქტიურად ვმონაწილეობდი 
საკრებულოს მიერ  სამართლებრივ აქტების მიღება დამტკიცებაში. კერძოდ: 

- ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტის აააააა  აა ა ააა აააებაში. 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის 
გეგმის დამტკიცება.

-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცება.



- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცება.

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
გეგმის დამტკიცება.

-ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე   2019-2020  წლებში, საქართველოს  
რეგიონებში  განსახორციებელი  პროექტების  ფონდიდან,  განსახორციელებელი  და  
დასაფინანსებელი  ინფრასტრუქტურული  პროექტების.

 -კურიორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის დასამტკიცებლად 
დაკავშირებული ღონისძიებების შემუშავებაში;

-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის 
შესახებ“.

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცება.

   - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 
დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.  

აგრეთვე საკრებულოს სხვადასხვა მიღებულ განკარგულება/დადგენილებებში რომელიც 
აისახება ჩემს მიერ საკრებულოს სხდომებზე დასწრებით.

      მე  როგორც  საკრებულოს  წევრი  გავაგრძელებ   აქტიურ  მუშაობას  საკრებულოსთან, 
მუნიციპალიტეტის მერიასთან და  სოფლის ამომრჩევლებთან. რათა 2019 წელი უფრო 
წარმატებული გახდეს სოფლისთვის.

     და ბოლოს მადლობა მინდა გადავუხადო საკრებულოს მთლიან შემადგენლობას და 
საკრებულოს აპარატს თანადგომისათვის.

საკრებულოს  წევრი, 
აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის,

 ბუნებრივი რესურსების საკითხების
 კომისიის თავმჯდომარე

სოფელ სილაურის მაჟორიტარი დეპუტატი 
გოჩა კილაძე

                                                                                                    26.02.2019 წ


