
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,  

დვაბზუს მაჟორიტარი დეპუტატის როზეტა სკამკოჩაიშვილის 

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. 

საკრებულოს  წევრის  უფლებამოსილების  განხორციელების პროცესში  ვეყრდნობოდი  
ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსით  საკრებულოს წევრისთვის  განსაზღვრულ  
მოთხოვნებს. 

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

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსითა  და  საკრებულოს რეგლამენტით  
განსაზღვრული  მოთხოვნების  შესაბამისად  საანგარიშო   პერიოდში  უფლებამოსილებას  
ვანხორციელებდი  საკრებულოს  ორ მუდმივმოქმედ  კომისიაში. 1). სივრცით-ტერიტორიული  
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის, 2). განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიებში    
ამავდროულად ვარ ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი. 

სულ საანგარიშო  პერიოდში  მივიღე  მონაწილეობა  საკრებულოს,  როგორც  რიგით  
ასევე  რიგგარეშე  სხდომებში 14-ჯერ,  კომისიების  სხდომას  43-ჯერ  და  ფრაქცია „ქართული  
ოცნება - დემოკრატიული  საქართველოს“  11 სხდომაში.

 მონაწილეობა  მივიღე   არასამთავრობო  ორგანიზაციების  მიერ  ორგანიზებულ  
ტრენინგ-სემინარებში,  სულ   12  შეხვედრაში.  ვარ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის 
„მომავალ ლიდერ ქალთა“ პროგრამის მონაწილე.

      როგორც  საკრებულოს  წევრს ,შეხვედრები  მქონდა  ამომრჩევლებთან (მოქალაქეებთან)  
როგორც, საკრებულოს ადმინისტრაციულ  შენობაში,   ასევე  გასვლითი  სულ: 42 
შეხვედრა.მოთხოვნები  ძირითადად  შეეხებოდა  სოციალურ  დახმარებებს  და  



ინფრასტრუქტურას. კერძოდ: სოფელ დვაბზუს ტერიტორიაზე შიდა გზების მოხრეშვა და რიგ 
ადგილებში ბეტონის გზის დაგება და გარე განათების მოწესრიგებას.

        მინდა მოგახსენოთ იმ პროექტების შესახებ, რომელიც 2018 წელს სოფელ დვაბზუში 
განხორციელდა: მოიხრეშა შიდა საავტომობილო გზა 2000 მ. და 2019 წელს დაგეგმილია 
რთული საგზაო მონაკვეთების მოხრეშვა  და ახალი გზის დაგება. მოგეხსებეათ სოფელი 
დვაბზუ არის ტერიტორიულად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი დიდი სოფელი 
.გამოდინარე აქედან, აღნიშნული პროექტები არ-არის საკმარისი პრობლემების 
მოსაგვარებლად. ასევე ,სოფელში სტიქიით დაზარალებულ ხუთ ოჯახს ჩემი 
შუამდგომლობით გადაეცათ სახლის სახურავის მასალა, კოსმეტიკური რემონტი ჩაუტარდა 
დვაბზუს საბავშო ბაღს და აგრეთვე ,განხორციელდა სხვადასხვა  მცირე პროექტები.

ჩემი შუამდგომლობით , სოფლის 120 მოსახლეს გაეწია ერთჯერადი ფულადი 
,მედიკამენტური  და სახვადასხვა ტიპის დახმარებები.

  2019 წელს დაგეგმილია  სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: კერძოდ, 
ეკლესიიდან ჭალის ცენტრამდე დამაკავშირებელი გზის აღდგენა,გაღმა დვაბზუში 
ცენტრიდან ნასაკირალის პირველ რაიონამდე დამაკავშირებელი გზის ასფალტირება,გაღმა 
დვაბზუს სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა,დვაბზუს და გაღმა 
დვაბზუს სტადიონების რეაბილიტაცია.დვაბზუს ნასაკირალში დაიგება ბეტონის საფარი 300 
მეტრ მონაკვეთზე.

2019 წელში სახურავები გადაეცემა სტიქიით დაზარალებულ კიდევ სამ ოჯახს. ამჟამად 
მიმდინარეობს  2019 წლის ბიუჯეტის დაზუსტება,სადაც ასახული იქნება ის მნიშვნელოვანი 
და მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული ინფრაქტრუქტურული პროექტები,რაც 
აუცილებლად მოგვარებას საჭიროებს.

      როგორც ,საკრებულოს წევრი აქტიურად ვმონაწილეობდი საკრებულოს მიერ  
სამართლებრივ აქტების მიღება დამტკიცებაში. კერძოდ: 

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

-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 საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 
მინიჭების წესის შემოღების შესახებ.

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 
დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.  



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

  ვარ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა საცხოვრისით 
უზრუნველყოფის საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

      მე,  როგორც  საკრებულოს  წევრი  გავაგრძელებ   აქტიურ  მუშაობას საქართველოს 
პარლამენტში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან, საკრებულოსთან, 
მუნიციპალიტეტის მერიასთან და  სოფლის ამომრჩევლებთან. რათა 2019 წელი უფრო 
წარმატებული გახდეს სოფელ დვაბზუსთვის.

     მინდა მადლობა გადავუხადო საკრებულოს მთლიან შემადგენლობას,საკრებულოს 
თავმჯდომარეს დავით დარჩიას და საკრებულოს აპარატს.

საკრებულოს  წევრი,  
სოფელ დვაბზუს  მაჟორიტარი დეპუტატი 

როზეტა სკამკოჩაიშვილი
                                                                                                    21.02.2019 წ


