
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2020 წელს  

გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

 

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

საკრებულოს წევრის სახელი გვარი ვალერიან ჩხაიძე 

 

თანამდებობისდასახელება მაჟორიტარი დეპუტატი 

 

კომისიის დასახელება აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა კომისია. სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 

ეთიკის კომისია. 

 

ფრაქციის დასახელება ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ 

 

არჩევის წესი(მაჟორიტარული ოლქის მითითებით) 60/29 

 

საანგარიშო პერიოდი- 2019 წლის 1ნოემბრიდ- დან 2020 წლის 1 ნოემბრამ-დე. 

 

ანგარიშის ტიპი(რიგითი, რიგგარეშე) რიგითი 

 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა 

1.სულ საკრებულოს სხდომების რაოდენობა 20 

ა) საკრებულოს სხდომებზე დასწრება 12 

2. სულ კომისიის სხდომების რაოდენობა 16მ/შ დროებითი სამუშაო ჯგუფი _____ 

ა) კომისიის სხდომებზე დასწრება 10 მ/შ დროებითი სამუშაო ჯგუფი_______ 

 

3. სულ ფრაქციის სხდომების რაოდენობა 12 

 

ა) ფრაქციის სხდომებზე დასწრება 12  

 

4. საკრებულოს წევრის მიერ ინიციირებული საკითხები 

 

 

ინიცირებულიბსაკითხებიდან მიღებული იქნა 19 დადგენილება, 65 განკარგულება 



 

5. საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი საკითხები : 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

 

 

6. ის საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს წევრმა მხარი არ დაუჭირა 

7. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა 19 და შეხვედრებზემონაწილე 

 

მოქალაქეთა რაოდენობა 80 

 

8. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოთქმული ძირითადი საკითხები 

სოციალური საკითხები. 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 

სასმელი წყლის პრობლემა. 

ცენტრარული გზის რეაბილიტაცია. 

საბავშო ბაღის აშენება სოფელ თხინვალში. 

გარე განათების დამონტაჟება. 

მოსაცდელების მოწყობა. 

ბიბლიოთეკის კარ-ფანჯრების შეცვლა. 

9. მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები (მათ შორის 

დადებითად გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები) 

სოციაური საკითხებიდან დახმარება გაეწია თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მცხოვრებლებს, როგორიცაა: ოპერაციების თანადაფინანსება, სამედიცინო დახმარების 

სხვადასხვა დაფინანსება, მედიკამენტების შეძენა.  

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით განხორციელდა, თხინვალის 

ბიბლიოთეკის დაზიანებული კარ-ფანჯრების შეცვლა. 

http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5366
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5366
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5366
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5362
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5362
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5300
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5300
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=5300


ასევე სტიქიის დროს დაზიანებული, დამეწყრილი გზის მოწყობა მე- 4 ე უბანში. 

სოფელში არსებული მოსაცდელის სარემონტო სამუშაოები. 

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრში კეთილ მოეწყო სპორტული 

ინფრასტრუქტურა, გარემონტდა საჭიდაო დარბაზი, შეძენილი იქნა სავარჯიშო 

მოწყობილობები (ტრენაჟორები). 

ადმინისტრაციულ შენობაში და ამბულატორიაში შეიცვალა და კეთილ მოეწყო 

დაზიანებული იატაკი. 

 

 

 

10. საკრებულოს წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა 

საქმიანობა 
 

შევსებისთარიღი10/02/21 

 

წარდგენისთარიღი11/02.21 

 

ხელმოწერა ვ.ჩხაიძე 


