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 შესავალი 

 მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მოქალაქეებს, კოლეგებს, დამსწრე საზოგადოებას, 

ინტერნეტ მაყურებლებს.  

მოგეხსენებათ, თვითმმართველი ორგანოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა და უმნიშვნელოვანესი 

პრინციპების -   ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, საჯაროობის დაცვა. სწორედ ამ 

პრინციპების დაცვა, მოქალაქეებისათვის წარმოადგენს მთავარ ინდიკატორს, შეაფასოს მათ მიერ 

არჩეული საკრებულოს წევრის საქმიანობის კეთილსინდისეირება. „ქართული ოცნების“ 

ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დღემდე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომ ჩვენი  

მოქალაქეები იყვნენ ინფორმირებულები, თავად გახდნენ ნაწილი გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესის, შეაფასონ გაწეული საქმიანობა მათ მიერ არჩეული ხელისუფლების.  

წლის შემაჯამებელი ანგარიშების წარდგენა, საკრებულის წევრის მოვალეობასთან ერთად, იმ 

ნდობის მანდატის შეფასებაა, რომელიც არჩევნების გზით მივიღეთ. 2020 წელი კი, რომელმაც 

შეცვალა არა მარტო ჩვენი, არამედ მსოფილოს დღის წესრიგი, უამრავ გამოწვევასთან ერთად იყო 

ახალი შესაძლებლობების, ახალი მექანიზმების, ახალ პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ 

რელსებზე გადასვლის წელი. ჩვენ დღესაც უჩველო გარემოში გვიწევს საქმიანობა, ყოველდღიური 

ცხოვრება.  

მთავარ გამოწვევად ისევ რჩება პანდემია, ადამიანის ჯანმრთელობის, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეკონომიკის აღდგენა, როგორც ქვეყნის მასშტაბით,  ასევე 

ადგილობრივ დონეზე.   

მე შევცედები, შეძლებისდაგავარდ მოკლედ შევაჯამო 2020 წელი, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები 

გადავდგით გასულ წელს, რისი გაკეთება შევძელით და რა სამომავლო გეგმები გვაქვს.  
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 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა განსაზღვრულია კანონმდებლობით. მე უფლებამოსილების 

ფარგლებში ვხელმძღვანელობ  საკრებულოს მუშაობას, ვუწევ კოორდინაციას, წარვმართავ საკრებულოს, 

ბიუროს სხდომებს,  ვხელმძღვანელობ აპარატის ორგანიზაციულ საქმიანობას,  ვახორციელებ საკრებულოს  

წარმომადგენლობით ფუნქციებს. 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაიმართა: 

 საკრებულოს 20  სხდომა, აქედან ჩემი თავმჯდომარეობით 18; 

 ბიუროს  23 სხდომა, აქედან  ჩემი თავმჯდომარეობით 22. 

 საზოგადოებრივი დარბაზის 2 სხდომა 

 დროებითი სამუშაო ჯგუფის 1 სხდომა. 

მონაწილეობა მივიღე ფრაქცია „ქართული ოცნება - დმეოკრატიული საქრთველო“-ს  9 სხდომაში. 

საანგარიშო პერიოდში  მივიღეთ: 

 20 დადგენილება; 

 65 განკარგულება,  

 საკრებულოს თავმჯდომარის 117 ბრძანება.  

 

 

 

 

 რეგლამენტი  

2020 წელს ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამოწვევების შესაბამისად, გადავედით  საქმიანობის ახალ 

მოდელზე, როგორიცაა დისტანციური, ონლაინ მუშაობა. საკრებულომ გაითვალისწინა რეკომენდაციები. 

დავიწყეთ უკვე დანერგილი ელექტრინული მექანიზმების განვითარება, აგრეთვე ძიება და პრაქტიკაში 

ამოქმედება ახალი რესურსების.  პარალელურად, დაუყონებლივ აისახა ცვლილებები მოქმედ რეგლამენტში. 

კერძოდ, ობიექტური გარემოების არსებობისას, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, საკრებულოს 

საქმიანობა შეიძლება წარიმართოს დისტანციურად, სათანადო ელექტრონული საკომუნიკაციო 

საშუალებების გამოყენებით,  რეგლამენტით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით, ასევე შესაბამისი 

პროცედურების მიზნებისა და არსის შენარჩუნებით.  

სხდომები ელექტრონული ფორმატით იმართება იმ შემთხვევაში, როდესაც საკრებულოს წევრებს არ 

გვაქვს შესაძლებლობა ფიზიკურად შეკრების. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ონლაინ რეჟიმში როგორც, საკრებულოს, 

ასევე ბიუროსა და კომისიის სხდომები, შიდა სამუშაო შეხვედრები, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში 

აქტიურად ჩავერთეთ ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე ყველა  ონლაინ კონფერენციაში.                                                                                                                               
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 საკრებულოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხები 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი: 

 

2020 წლის ბიუჯეტი, რომელიც საკრებულომ დაამტკიცა,  განისაზღვრა  26,211,600 ლარით.  2020 

წლის ბიუჯეტი 2,084,200 ლარით აღემატებოდა  2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით დადგენილ 

ანალოგიურ მაჩვენებლებს ანუ ზრდა აღემატება 8 პროცენტულ პუნქტს. 

მთავარი საფინანსო დოკუმენტი უთუოდ გახლდათ  პასუხისმგებლიანი და მუნიციპალიტეტის სწრაფ 

და მიზანმიმართულ განვითარებაზე ორიენტირებული. ამასთან ერთად, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის 

ძირითადი პარამეტრები სრულ თანხვედრაში იყო  ზოგადად ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების 

ძირითად მიმართულებებთან.  

საანგარიშო პერიოდში 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 4 ცვლილება.   

ცვლილების შედეგად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ 

შეადგინა 43 მილ 917 800 ლარი.  

ადგილობრივი ბიუჯეტი პრიორიტეტების მიხედვით განაწილდა:  

o ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

o განათლების ხელშეწობა; 

o კულტურა; 

o მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღმასრულებელი ორგანო საკრებულოს წარუდგენს  ბიუჯეტის 

შესრულების პერიოდულ და წლიურ ანგარიშებს. საკრებულოს ეს აძლევს საშუალებას მუდმივად იყოს 

საქმის კურსში და კონტროლი გაუწიოს  ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობას. საკრებულო აფასებს 

რამდენად ეფექტურად და რაციონალურად იქნა ხარჯები გაწეული, მიღწეულ იქნა თუ არა პრიორიტეტების 

დადგენილი მიზნები.   

2020 წელს დამტკიცდა 2021 წლის ბიუჯეტიც, რომელიც 25 104 000 ლარით განისაზღვრა. 2021 წლის 

ბიუჯეტის პროექტი ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით, რომლებიც ძირითადად ქვეყანაში 

პანდემიის შედეგად გამოწვეული ფაქტორებით არის განპირობებული. პანდემიამ მნიშვნელოვანი 

ძვრები გამოიწვია არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ შეცვალა საბიუჯეტო საქმიანობის ყველა 

მიმართულება.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი , 2020 წლის 1 იანვრის მდგომაროებით 

დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით ნაკლები ოდენობით არის დაგეგმილი, ის ძირითადად 

ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის განვითარების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრორიტეტების 

დაფინანსებას, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, განათლება,კულტურა, ჯანდაცვა, სოციალური 

მიმართულება და სხვა. პოზიტივია, ისიც რომ წინა საბიუჯეტო წლებთან შედარებით გაუმჯობესდა 

ბიუჯეტის პროგრამულ ფორმატში მოზადების დონეც.   
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o პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელი მნიშვნელოვანი იყო, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგებით, აგრეთვე ჯანდაცვის, საგანმანათლებლო და კულტურული ობიექტების მშენებლობა - 

რეაბილიტაციით, წყლის სისტემის, სანიაღვრე არხებისა და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების 

გნახორციელებით.  

საკრებულომ საანგარიშო პერიოდში რეგიონებში განხორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 

განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე 

რამდენიმე განკარგულება მიიღო.   

 

 2020 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მოგახსენებთ,  უკვე 

განხორციელებულ რამდენიმე პროექტის შესახებ. მათ შორისაა:  

o სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით, შემოქმედის ცხემლისხიდი დამაკავშირებელი გზის 

რეაბლიტაცია; 

o სოფელ შემოქმედში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილუტაცია, მოეწყო საპარკინგე ადგილი; 

o ასკანის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია; 

o სოფელ მთისპირისა და ასკანის დამაკვაშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 

o ქ. ოზურგეთში: გოთუას ქუჩისა და ჯავახისვილის ქუჩის II შესახვევის რეაბილიტაცია; ლომთათიძის 

ქუჩის და  I ჩასახვევის გზის რეაბილიტაცია; ნ. ბარათაშვილის I ჩიხისა და ამავე ქუჩის I I შესახვევისა 

და ნ. ნიკოლაძის ქუჩაზე, დუმბაზის ქუჩის I შესახვევის  მოასფალტების სამუშაოები; 

o დაბა ურეკის შემოვლითი გზის, ე.წ. „უსკაკალეიკის“ რეაბილიტაცია და სხვა.  

 

 მნიშვნელოვნი ნაბიჯები გადაიდგა წყლის სისტემის სამშენებლო სამუშაოების მიმართულებით. 

საქართველოს მთავრობის ხარადჭერით და კონკრეტულად პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ 

თალაკვაძის დიდი მონდომებით,  წლების  პრობლემა მოგვარდა ანასეულის დასახლებაში, 

სამშენებლო სამუშაოები იწყება ვაკიჯვარში, ბახვსა და ბაღდადში,აგრეთვე  ცხემლისხიდსა და 

დვაბზუში, თითოეულ პროექტზე მილიონობით ლარი გამოიყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.   

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარადჭერით  

მიმდინარეობს თეატრის გვერდით მდებარე ე.წ. სამკუთხა პარკის რეაბილიტაცია.  

 მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო და კულტურული პროექტების განხორციელება, ოზურგეთში 

დასრულდა  N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, აშენდა ინოვაციების ცენტრი; მიმდინარეობს დაბა 

ნასაკირალში ახალი სკოლის მშენებლობა; დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე სკოლის რეაბილიტაცია. 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ოზურგეთის ცენტრალურ მუზეუმს. ფონდი ქართუს დახმარებითა და 

დაფინანსებით სრულად განახლდა ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის ოზურგეთის პროფესიულ 

სახელმწიფო დრამატულ თეატრის შენობა. ფონდი ქართუ აგრძელებს ეკლესია ტაძრების აღდგენა- 

რეაბილიტაციასაც. სოფელ ბოხვაურში მიმდინარეობს მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის 

აღდგენითი სამუშაოები. ოზურგეთს შეემატა უნიკალური დენდროლოგიური პარკი, რომლიც კიდევ 

უფრო მიმზიდველს ხდის ვიზიტორებისთვის ჩვენს მხარეს.  
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 საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიის დაფინანსებით აშენდა 

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, 5 სოფელში აშენდა  

ახალი ამბულატორია. 

 მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სოფლის მხადაჭერის პროგრამა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველს განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან გამოეყო 1 074 000 ლარი, რომლიც ადგილობრივი ბიჯეტიდან გაიზარდა 

100%-ით. აღნიშნული თანხა ხმარდება  სოფლის საჭიროებებს.  

ეს ის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც მნიშვნელოვნად ასახავს ოზურგეთში არსებულ 

მდგომარეობას ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით. განვითარება ეხება ყველა სფეროს, 

როგორც საგაზაო ინფრასტრუქტურას, აგრეთვე ჯანდაცვას, საგანმანათლებლო, კულტურულსა  და სხვა. 

თუმცა ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ  აუცილებელია აქტიურად გაგრძელდეს ამ მხრივ მუშაობა, მიმაშინ 

როცა ქვეყანა ებრძვის პანდემიას, ბევრ სხვა გამოწვევასთან ერთად ჩვენ უნდა შევძლოთ და აქტიურად 

გავარგძელოთ მუშაობა  იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც ჯერ კიდევ დგას ჩვენი მოსახლეობის 

წინაშე. 

 

 მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა: 

მნიშვნელოვანი წელი იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის იმ მხრივაც, რომ დაიწყო 

კურორტ გომისმთასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება. ამ მხრივ საკმაოდ, მნიშვნელოვანი, 

აქტიური და პოზიტიური  როლი ითამაშა საკრებულომ, დარგობრივმა კომისიამ.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ახალი ადმინისტრაციული ერთეული, დაბა გომისმთა შეიქმნა. 

საკრებულოს გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 4 დეკემბრის #5 დადგენილებაში, რის შედგედაც ოზურგეთს კიდევ ერთი ადმინისტრაციული 

ერთეული, დაბა გომისმთა შეემატა.  

კურორტისთვის დასახლების სტატუსის- დაბის განსაზღვრის თაობაზე, მთავრობას ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ შუამდგომლობით მიმართა და  კურორტის სახელდების შესახებაც 

განკარგულება დაამტკიცა.   საკრებულომ შუამდგომლობა  კანონმდებლობით დადგენილი  ყველა ნორმის 

გათვალისწინებით წარუდგინა საქართველოს მთავრობას, ჩატარდა გამოკითხვები, მოეწყო საჯარო 

შეხვედრები, სრულად იქნა გაზიარებული მოქალაქეთა შეხედულებები სახელდებასთან და სტატუსთან 

დაკავშირებით.  

 საქართველოს მთავრობამ გაიზიარა საკრებულოს შუამდგომლობა და  კურორტს დაბის 

სტატუსი, სახელი  დაბა გომისმთა  მიანიჭა.  გომისმთას დღემდე არ ჰქონდა დასახლების სტატუსი, რაც 

ზღუდავდა მისი, როგორც კურორტის მიზანმიმართული და ეფექტური განვითარების 

შესაძლებლობებს. სტატუსის არქონის გამო შეფერხდა გომისმთის გენგეგმის დამტკიცებაც, რომელიც 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით 2018 წელს დასრულდა.  
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გომისმთისათვის დაბის სტატუსის მინიჭება და კურორტის გენგეგმის შესაბამისად 

განვითარების დაჩქარება მნიშვნელოვნად გაზრდის გურიის მხარის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. 
უკვე მიმდინარეობს მისასვლელი გზის მშენებლობაც.  

მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა გომისმთის 

დასახლებაში მიწის სისტემური რეგისტრაცია დაიწყო.  დასახლებულ არეალებში მიწის სისტემური 

რეგისტრაციის რეფორმა საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსდა. 

 

კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც საკრებულოს ფრაქციამ  „ქართული ოცნება“ ბიუჯეტის 

ფორმირების პროცესში დააყენა  ქ. ოზურგეთის სივრცით-მოწყობის გეგმის შემუშავებას ეხება. 

ეს არის ის ფუნდამენტური საკითხი, რომლის შემუშავება გათვლილია ქ. ოზურგეთის შემდგომ 

განვითარებაზე და ასევე ეხმაურება, მოქლაქეთა ინტერესებს, რომლებიც აქტიურად აყენებენ აღნიშნულ 

საკითხს თვითმმართველობის ორგანოების წინაშე. აღნიშნული საკითხის ინიცირება, ასევე, მოხდა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ 

ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციითაც.  საკრებულომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და შექმნა 

დროებითი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ,,ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის მომზადების პროცესში“ – 

მოქალაქეთა ინფორმირებასა და ჩართულობას უზრუნველყოფს.  

დღის წესრიგში დადგა დაბა გომისმთის გენერალური გეგმის საბოლოო ვარიანტის დამტკიცება. 

შესაბამისად, მიმდინარეობს  გეგმის განახლების სამუშაოები. აღნიშნული დონორი ორგანიზაციის , კერძოდ 

გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP მხარადჭერით ხორციელდება. საკრებულომ დაამტკიცა 

განკარგულება საგრანტო ხელშეკრულების  

 

 გეოგრაფიული ობიექტების სახელდება   

სივრცითი მოწყობის პარალელურად, მნიშვნელოვანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელდების პროცესი. აღნიშნული საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება, 

საკრებულო ეფექტურად იყენებს ამ შესაძლებლობას. კონკრეტულად, საანგარიშო პერიოდში ჩვენ მივიღეთ 

3 განკარგულება, სახელი მიენიჭა: დაბა ურეკში უსახელო ქუჩას და ეწოდა ზემოურეკის ქუჩა, კურორტ 

გომისმთას ეწოდა დაბა გომისმთა, ხოლო ქ. ოზურგეთში ი. იმედაშვილის ქუჩას გადაერქვა სახელი და ეწოდა  

გენო ჩხაიძის ქუჩა. სამართლებრივი აქტების მიღებას, წინ უსწრებდა  აღნიშნულ პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობა, რომელიც  კანონით დადგენილი აუცილებელი პირობაა. თითოული ეს გადაწყვეტილება 

საკრებულომ ადგილობრივი მოსახლეობის კონსულტაციების შედეგად მივიღეთ. აქვე, მინდა მოვუწოდო 

აღმასრულებელ ორგანოს, ოპერატიულად შეძლონ  სახელდებულ ქუჩებზე შესაბამისი ფირნიშების 

დამზადება, ნუმერაციის მინიჭება.  

 

 ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება;  

დადგენილება მივიღეთ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“. 
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 ქონების განკარგვა და მართვა: 

ქონების მართვისა და წესების დადგენის შესახებ უფლებამოსილება საკრებულოს განეკუთვნება.  

საანგარიშო პერიოდში  მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო 

ობიექტების ნუსხის თაობაზე დამტკიცდა 4 განკარგულება.  თითოეული განკარგულების დამტკიცებას წინ 

უსწრებდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების  პროცესი და ყევლა დაინტერესებულ  პირს ჰქონდა  

შესაძლებლობა წინადადებით, შენიშვნით მიემართა საკრებულოსთვის ამა თუ იმ საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების პროცესში. დამტკიცდა განკარგულებები საპრივატიზაციო გეგმის შესახებ.  

11  ჯერ მიეცა მერს თანხმობა ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე, ხოლო 3  განკარგულება 

დაამტკიცა საკრებულომ ქონების სახელმწუიფოსთვის გადაცემის თაობაზე.  

 

 

 

 საკრებულოს უფლებამოსილება განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში 

 

 

 განათლება, ახალგაზრული საქმეები 

 

 განათლება ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ადგილობრივი 

თვითმმართველობისთვის, ყველასთვის ნათელია ის ნაბიჯები რაც გადაიდგა და დაიგეგმა პედგოგების 

საკეთილდღეოდ. 2020 წელი გამორჩეული იყო განათლების სფეროსთვისაც. ახალი კორონა ვირუსის 

გავრცელების პირობებში ჩვენს მოსწვლეებსა და პედაგოგებს ახალი გამოწვევების გამკლავება მოუხდათ.  

მისასალმებელია, რომ  ქვეყანაში სასწავლო პროცესი არ გაჩერდა და ჩვენ შევძელით დისტანციურ რეჟიმში 

გაგვეგრძელებინა საგანმანათლებლო პროცესი.  ასევე აქტიურად მიმდინარეობს სასკოლო 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც, როგორც იცით სრულიად განახლდა პირველი საჯარო სკოლა, 

მიმდინარეობს ნასაკირალის სკოლის მშენებლობა, პროცესი დაწყებულია დაბა ურეკში, დაგეგმილია კიდევ 

რამდენიმე სკოლის რეაბილიტაცია.  

  კვლავ აქტიურად ხორციელდება ოზურგეთის საკრებულოს მიერ ინიცირებული  განათლების 

წახალისებისა და სტიმულირების პროექტი, 100%-იანი გრანტის მფლობელი აბიტურიენტების 

დაჯილდოვების პროგრამა, 2020  წელს ჩვენ 17  ახალგაზრდა დავაჯილდოვეთ 3000 -3000 ლარით, 1000-1000 

ლარი გადაეცემათ აღმზრდელ სკოლებსაც. 

 სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ  ფრაქცია „ქართული ოცნების“  ინიციატივა გაზიარებულ იქნა 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ და ჩვენ დავიწყეთ ეტაპობრივად სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალისთვის ხელფასის ზრდა.  მიმაჩნია, რომ ეს არ არის ნამდვილად 

საკმარისი, თუმცა ეტაპობრივად დაწყება  არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი.  
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 თვითმართველობა განათლებისათვის 

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა  ინიციატივის  „თვითმმართველობა 

განათლებისათვის“  ფარგლებში, კვლავ აქტიურად გრძელდება სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა,  

სტიმულირება.   "თვითმმართველობა განათლებისთვის" OGP სამოქმედო გეგმაშიც აისახა, რაც მიზნად ისახავს 

თვითმმართველობის მნიშვნელობის პოპულარიზაციასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

ახალგაზრდების ჩართულობის წახალისებას 

სწორედ,  „თვითმმართველობა განათლებისათვის“ ფარგლებში,  ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

ინიციატივით ამოქმედდა  ახალი  პროგრამა, ახალგაზრდების თვითგამოხატვის უფლების მხარდაჭერა 

თვითმმართველობაში, რომლისთვისაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში 50 ათასი 

ლარი გამოიყო.     პროგრამის მიზანი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის 

ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსებაა, 

რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა 

და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. კონკურსი გასულ წელს გამოცხადდა, შექმნილია 

სპეციალური კომისიაც.  

სასიხარულოა, რომ დიდია ახალგაზრდების ინტერესი და ჩართულობა.    

 ვფიქრობ, რომ მსგავის პროგრამების ამოქმედება არის უმნიშვნელოვანესი, რათა მოვახდინოთ 

სტიმულირება ახალგაზრდების და გავუჩინოთ ინტერესი გახდნენ ნაწილი თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესის. 

ჩვენი გუნდი, ფრაქცია „ქართული ოცნება“  ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. სამოქალაქო 

განათლების ხელშეწყობა,  ზოგადად განათლების და ახალგაზრდების  წახალისება არის  მნიშვნელოვანი 

საქმე, გარანტი    ქვეყნის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმატებულ მომავლის შენების.  

  
 

 გენდერი 

გენდერული მიმართულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია საკრებულოს საქმიანობაში. აქტიურად მუშაობს 

გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლის ერთ-ერთი წევრი მეც  გახლავართ.  დამტკიცდა გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმა, რაშიც აისახა ყველა ის ინიციატივა თუ სამომავლო მიზნები, 

რომლის განხორციელებას მუნიციპალიტეტი გეგმავს.  

აქტიურად ჩავერთეთ პროექტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ლოკალიზაცია, მჭიდროდ და 

წარმატებით ვთანამშრომლობთ ამ მიმართულებით საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 

ეროვნულ ასოციაციასთან, მონაწილეობა მივიღე  გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად 

განხორციელებული ღონისძიებებს მიძღვნილ ონალინ კონფერენციაშიც, დავგეგმეთ და განვახორციელეთ 

საინფორმაციო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგელბში,. 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნნია იმ ინიციატივების განხორციელება, რომელსაც საკრებულოს და ჩემი 

უშალო მხარდაჭერით ,  გენდერული თანასწორობის საბჭო აჟღერებს. ეს არის, როგორც სტრატეგიის 

შემუშავება, ასევე სხვდსხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორისაა 
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ადმინისტრაციული შენობის სრულად ადაპტირება შშმპირებისთვის, მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა, 

ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი და სხვა.   

მოგეხსენებათ, დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით, შევქმენით ქალთა ოთახი, რომელიც, 

როგორც ერთ-ერთი ეფექტური ინსტრუმენტი, ხელს შეუწყობს გენდერული პოლიტიკის გატარებას 

მუნიციპალიტეტში. ბიუჯეტში აისახა ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ 

სავარაუდო მხვერპლთათვის დახმარების პროგრამაც. ამ მიმართულებით კიდევ ბერი გეგმაა. 

საკრებულოსთვის გენდერული საკითხების მხარდაჭერა პრიორიტეტულია.  

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები 

თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად 

დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. მოსახლეობის 

სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავდა 19 სახის სოციალური პროგრამა.  უშალოდ 

საკრებულო დარგობრივი კომისიის ინივიატივით და აღმსარულებელი ორგანოს მხარდაჭერით ამოქმედდა 

მკერდის კობოს კვლევითი პროგრამა, ბავშვებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის პროგრამა. მსგავსი 

ინიციატივების ასახვა გამომდინარეობს იმ რეალობიდან და საჭიროებებიდა, რომლებსაც ჩვენი 

მოაქლაქეების ყოველდღიურად აყენებენ საკრებულოს წინაშე.  

საკრებულომ  მოქლაქეთა მეტი ინფორმირებულობის მიზნით  დაამტკიცა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესი, რომელშიც დეტალურადაა ასახული ყველა პროგრამა და ის  აწესრიგებს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების დანიშვნასთან და გაცემასთან დაკავშირებულ 

ურთიერთობებს.  

 ღია მმართველობა   

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო უკვე წლებია, რაც კონკრეტულ პროექტებს ახორციელებს 

ღია მმართველობის რეფორმის ფარგლებში. სწორედ მსგავსი მიდგომა და შესაბამისი ამოცანების 

განხორციელება გახდა საფუძველი იმსა რომ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, 

რომელიც OGP -ღია მმართველობა პარტნიორობას შეუერთდა.  დღეს, ჩვენ უკვე ვართ იმ ეტაპზე, როცა 

ვავითარებთ უკვე დანერგილ ნოვატორულ პროექტებს, ახალი მიზნებით კი ვიმკვიდრებთ მნიშვნელოვან 

ადგილს  არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო რუქაზეც. ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, 

როგორც გასათვალისიწნებელი მაგალითი და კარგი პრაქტიკა სხვა მუნიციპლიტეტებისთვისაც აქტუალური 

გახდა, რაც ნამდვილად საამაყოა.  

2020 წელი ჩვენ დავიწყეთ ,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და 

კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიის, რომელიც მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაამტკიცა, განხორციელების შეფასებითა  და მონიტორინგით.  ამისათვის საკრებულომ მიიღო 

განკარგულება ამ გეგმის შესრულების მიზნით მონიტორინგის ჩარჩოს და თვითშეფასების მეთოდოლოგიის 

დამტკიცების შესახებ. რაც ნიშნავს, რომ სტრატეგია, რომლიც ითვალისწინებს გამჭვირვალობის, 

საჯაროობის ამაღლებასა და კეთილსინდისირების განმტკიცებას თვითმმართველობის ორგანოების, 

რამდენად ასრულებს გაწერილ ვალდებულებებს, რისი გამოსწორებაა შესაძლებელი და რა მიზნები 
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შეიძლება დაისახოს. საკრებულოში შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი.  ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრები, ონლაინ ფორატში, სადაც კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდნენ ადგილობრივ 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, მთავრობის ადმინისტრაციის, OGP- ის სამდივნოს  

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოსა და იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის, 

ა გრეთვე, USAID, GGI -ის ი და ჩვენი პარტნიორი  საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის წარმომადგენლები.  შეხვედრას ესწრებოოდა გურიის მხარის სახელმწიფო 

რწმუნებულიც. ე ს  ნიშნავს თუ რამდენად დიდია ინტერესი საჯაროო მმართველობის რეფორმის 

ფარგელბში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე. 
სამუშაო ჯგუფი აგრეთვე  ამზადებს ანგარიშებს და წარმოადგენს წინადადებებს.  

      მას შემდეგ, რაც საკრებულომ აღნიშნული  სტრატეგია დაამტკიცა, დღეს, ჩვენ სტრატეგიით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების მონიტორინგსა და შეფასებაზე ვმსჯელობთ. აღსანიშნავია, ამ პროცესში 

სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლების ჩართულობა, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. ჩვენ შევქმენით 

პრეცედენტი, ადგილობრივ დონეზე, პარტნიორი ორგანიზაციების მხარადჭერით შეგვექმნა დოკუმენტი, 

რომელიც პასუხობს OGP-სა და ეროვნული ანტკორუპციული საბჭოს მიზნებს. ღია მმართველობის კუთხით 

განხორციელებული ინოვაციური ინიციატივები და სამოქალაქო საზოგადოებასთან წარმატებული ეს 

თანამშრომლობა, გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ლოკალური 

პროგრამის წევრად აგვირჩიეს. ეს, როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე, ღია მმართველობის 

გაუმჯობესების კიდევ ახალი შესაძლებლობაა. 

OGP-ის ლოკალური პროგრამის ახალი წევრები კონკურსის საფუძველზე შეირჩნენ. მიღებული 112 

განაცხადიდან, წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე, შესარჩევმა კომისიამ 56 წევრი აირჩია, 

რომლიც  32 ქვეყნის 64 ადგილობრივ თვითმმართველობას აერთიანებს, მ ა თ შორისაა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი. აღსანიშნავია, რომ კონკურსის შესარჩევ ეტაპებზე მუნიციპალიტეტს აქტიურ მხარდაჭერას 

უწევდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი კონკურსის ორივე 

ეტაპზე  აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან, როგორც ღია 

მმართველობა საქართველოს სამდივნოსთან და მონაწილეობა მიიღო სამდივნოს მიერ გამართულ 

საკონსულტაციო შეხვედრებში. მუნიციპალიტეტი მადლიერია  შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) პროექტის გულისხმიერი 

მხარდაჭერისათვის. 

ჩვენ, ასევე , აქტიურად ვართ ჩართულები ქვეყნის მასშტაბით შექმნილ ანტიკორუფციულ საბჭოს მუშაობაში. 

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ მუშაობა დაიწყო 2021-2022 წლების ანტიკორუფციული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მუნიციპალიტეტებში კორუფციის პრევენციას ეხება. მონაწილეობა 

მივიღე ონლაინ კონფერენციაში, სადაც წარვადგინე ჩვენს მიერ დამტკიცებული გამჭვირვალობისა და 

კეთილსინდისიერების განმტკიცების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, მონიტორინგის ჩარჩოსთან 

ერთად. ეს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპია გამჭვირვალობისა და კარგი 

მმართველობის სტანდარტების განმტკიცებისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით. 
ასევე მონაწილეობა მივიღე ვებინარში  „ღია და ჭკვიანი რეგიონებისკენ”. შეხვედრაში 

მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ 

შორის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) და ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ვებინარმა მონაწილეებს ადგილობრივ მთავრობებთან სხვადასხვა 

გამოცდილების გაცვლისა და თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა მოგვცა. ვისაუბრე 
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ოზურგეთში ღია მმართველობის პარტნიორობის პროგრამის პროცესზე, წარმატებებსა და 

გამოწვევებზე.  

 

 

 მოქალაქეთა ჩართულობა 

საკრებულო კვალვ აგრძელებს იმ ინსტრუმენტების ეფექტურად გამოყენებას, რომლებიც წლებია 

საკრებულოს საქმინობაში დანერგილია და განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ახალი კორონავირუსის 

პანდემიის პირობებში.  მაშინ როცა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის უსაფრთხოების მიზნით უშალო 

კომუნიკაციის ფორმა  ჩაანაცვლა დისტანციამ,  საკრებულო პირადპირი ტრანსლირების, ინფორმირების სმს 

სისტემით, ონალინ გამოკითხვებითა, ელექტრონული პეტიციისა და უფრო მოქნილი, განახლებული ვებ 

გვერდის მეშვეობით მაქსიმალურად ცდილობს ჩვენი მომქალქეების ინფორმირებას და ჩართულობის 

უზრუნველყოფას თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.  

მოქალაქეები კვლავ აქტიურად იყენებენ ელექტრონული პეტიციის პლატფორმას. გასულ წელს 

საკრებულოში დარეგისტრირდა  4  ელექტრონული პეტიცია, საკრებულომ მერიას მიმართა კონკრეტული 

ღონისძიებების განხორციელების მიზნით.  მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია 

აღსრულების პროცესში  მერიის აქტიური ჩართულობა, რათა ჩვენმა მოქალაქეებმა მათ მიერ ინიცირებულ 

საკითხებზეე მიიღონ  კონკრეტული შედეგი. 

2020 წელიც გამორჩეული იყო განსაკუთრებული აქტიურობით სამოქალაქო ბიუჯეტის კუთხით. 

საკრებულოს მხარდაჭერით გაიზარდა პროგრამის  ბიუჯეტი, რამაც საშუალება მოგვცა კიდევ უფრო მეტი 

ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსების.   პროექტის „იყავი თანამართველის“ ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტმა გასულ წელს 10 პროექტი დააფინანსა.  პროექტები განხორციელების ეტაპზე. 

მონაწილეობა მიიღო  4 ათასზე მეტმა ჩვენმა თანამოქალაქემ,   რაც ნიშნავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია  

თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი, რამდენად დიდია ინტერესი და აქტიურობა ჩვენი თანამოქალაქეების 

მხრიდან.   

 ანგარიშვალდებულება  

 

საკრებულო  თავისი საქმიანობისა და უფლებამოსილების განხორციელბაზე ამომრჩევლის წინაშეა 

ანგარიშვალდებული.  საკრებულოს წევრების მიერ მოსახლეობის წინაშე სავალდებულო პერიოდულ 

ანგარიშგება, აგრეთვე, აღმასრულებელი ორგანოსა და თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულება 

საკრებულოს წინაშე ერთობლივად ქმნის პროცესს, რომელიც ხელს უწყობს თვითმმართველი ორგანოების 

საქმინობის საჯაროობას.  დღევანდელი ეს შეხვედრაც ამ მექანიზმის არსებობის  ერთ-ერთი 

დამადასტურებელია.   პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა განსხვავებული ფორმატით მოგვიწია ანგარიშების 

წარდგენა, თუმცა,  ყოველწლიური ანგარიშების წარდგენა საკრებულოში მაინც შედგა, ელექტრონული 

მექანიზმების გამოყენებით, მაქსიმალურად ვეცადეთ მოქალაქეთა ინფორმირება ჩვენი საქმინობის შესახებ.   

საკრებულოში, მალე დაიწყება მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მერის ანგარიშების წარდგენაც.  ეს 

პროცესი არის მაქსლიალურად გაჭვირვალე, საჯარო.  ვბე გვერდზე  ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 

შეუძლია იხილოს როგორც ანგარიშის ტექსტი, ისე წარდგენის სრული ვიდეო ჩანაწერი.  აქვე დავამატებ, რომ 
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2020 წელს ჩვენ განვსაზღვრეთ  ანგარიშგების პროცესის, ასევე მოქალაქეებთან შეხვედრების ფორმა, ვადებ. 

დამტკიცდა შესაბამისი ნორმატიული აქტი.   

 

 მოქალაქეთა მიღება/ მოსახლეობასთან შეხვედრები 

მოგეხსენებათ,  ჩვენთან ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს  მოქალქეთა მიღება, ვისმენთ მათ 

საჭიროებებს და კომპეტენციის ფარგლებში ვუწევთ დახამარებას. პირადად, მე, ისევე როგორც   საკრებულოს 

თითოეული წევრი  მიღების ერთი კონკრეტული დღით არ შემოვიფარგლებით. თუმცა რეგლამენტი არის 

განსაზღვრული და   ბრძანებით დამტკიცებული საკრებულოს  ყველა წევრისთვის მიღების და შეხვედრის 

დღეები.  აპარატი ახდენს მოსახლოების მიერ დაყანებული პრობელემების სისტემატიზაციას, რომლიც  

შემდგომი რეგირების მიზნით კომპეტენციის მიხედვით ეგზავნება აღამსრულებელ ორგანოს.  წელს, 

როგორც ყველაფერში, პანდემიამ ამ მხრივადაც დიდი როლი ითამაშა, ხშირ შემთხვევაში  გვიწევდა 

დისტანციურ რეჟიმში მოქალაქეებთან კომუნიკაცია. თუმცა საკრებულოს წევრები  სხვადსხვა სოციალური 

ღონისძიებების ფარგლებში ვახერხებდით ჩვენი თანამოქალქეების თანადგომას, რეკომენდაციების სრული 

დაცვით მათთან შეხვედრებს. 

 

 COVID-19 -  სოციალური ღონისძიებები. 

გარდა იმ რეგულაციებსა რაც კოვიდ პანდემიამ მოიტანა, გასული  წელი გამოირჩეოდა 

განსაკუთრებული სოლიდარობით.  ოზურგეთის საკრებულომ სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებები 

დაგეგმა და განახორციელა, რომელიც  მოქალაქეთა დახმარებას, თანადგომას მოიცავდა. როგორც პირადი 

სახსრებით, აგრეთვე  ბიზნესისა და საზოგადოების სხვდსხვა სექტორის ჩართულობით, ჩვენ შევძელით და 

დახმარება გავუწიეთ ოზურგეთში მცხოვრებ ათეულობით ოჯახს.  ვამარაგებდით მათ პირველადი 

მოხმარების პროდუქტებით, საგნებით, ვეხმარებოდით ტრანსპორტირებაში, ვუწევდით კონსულტაციებს   

რეგულაციებსა   და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ  სოციალურ დახმარების პაკეტების მიღებაში.  

საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“   წევრები ასევე შეუერთდა მმართველი გუნდის 

ინიციატივას  ხელფასის მესამედი გადაირიცხა  კორონავირუსის საწინააღმდეგო ფონდში. მსურს, აქვე, 

მადლობა ვუთხრა საკრებულოს ყველა იმ წევრს, აპარატის თანამშრომლებს, ადგილობრივ 

ბიზნესმენებს, საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგნელებს, ჩვენს ემიგრანტებს, 

რომლებმაც ხშირ შემთხვევაში არა საჯაროდ, აჩვენეს კარგი მაგალითი სოლიდარობის, თანადგომის.  

 

 სამომავლო გეგმები 

ოზურგეთის საკრებულო აქტიურად აგრძელებს  მუშაობას უფლებამოსილების ფარგლებში.  მე როგორც 

ერთ-ერთ რიგით წევრს და ასევე საკრებუოს თავმჯდომარეს, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ  ადგილობრივ 

საჭირობებზე მორგებული გადაწყვეტილებბეის მიღება მიმდინარე წელსაც იქნება მთავარი მიმართულება.   

კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება კოვიდ პანდემია, ადამინის უსაფრთხოება და ეკონომიკის სწრაფი 

აღდგენა, განვითარება, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ადგილობრივ დონეზე.  ხელისუფლების მიერ 
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გადადგმული ნაბიჯები, დასახული მიზნები და რაც მთავარია ჩვენი მოქალაქეების მაღალი თვითშეგნება 

არის წინაპირობა, რომ ეფექტურად დავძლიოთ ეს გამოწვევები.  

ასევე, მნიშვნელოვანია აქტიურად გაგრძელდეს ინფრასტრუქტურის განვითარება. სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების გაუმჯობესება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება და სხვა.  დღის წესრიგში 

კვლავ აქტიურად დგას ახალგაზრდების მხარდაჭერა, განათლების სტიმულირება. ჩვენი გუნდი ამ მხრივ 

აქტიურად გააგრძელებს ახალი პროგრამების შემუშავებას.  ეს ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებია, რომლის 

მიმართულებითაც ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა აქტიურად უნდა გაარძელოს განვითარება.  

აგრეთვე, საკრებულო 2021 წელსაც, როგორც გასულ პერიოდში გააგრძელებს მოქალქეებთან მჭიდრო 

კომუნიკაციით სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე მუშაობას. ამისათვის ვგეგმავთ კიდევ ეუფრო 

განვავითაროთ მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტრუმენტები, ხელი შევუწყოთ ინოვაციური მექანიზმების 

დანერგვას საქმიანობაში. ამ კუთხით  ღია მმართველობის პროგრამა, OGP Local მოგვცემს მრავალმხრივ 

შესაძლებლობებს, გავიზიაროთ მსოფლიო მოწინავე ქვეყნების პრაქტიკა, განვავითაროთ ჩვენი უნარები.  

საკრებულო, როგორც წამყვანი უწყება, აქტიურად დაიწყებს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას. პარალელურად 

ჩვენ ვიწყებთ, რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან ერთად საპილოტე პროგრამის განხორციელებას, რომელიც 

კორუფციული რისკების შემცირების სისტემის დანერგავს ეხება. მსგავსი მიდგომები არის გარანტი ღია და 

ეფექტური მმართველობის, ჩვენთვის კი ერთ-ერთი მთავარი  პრიორიტეტი.  

 

 დასასრული 

ვეცადე  მესაუბრა ყველა საკვანძო საკითხზე, რომელზედაც საანგარიშო პერიოდში ვიმუშავეთ.  

2020 წელი, რომელმაც მთელი მსოფლიოს დღის წესრიგი შეცვალა, ნამდვილად დარჩება თითოეული 

ჩვენგანისთვის ახალი გამოწვევების და ამასთანავე შესაძლებლობების წლად.  განსაკუთრეულად მინდა 

გამოვყო ყველა იმ ადამიანის როლი, რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

მადლობა  სამედიცინო სფეროს და ყველა იმ სტრუქტურის წარმომადგნელებს, რომლებიც წინა ხაზზე 

ებრძვიან ვირუსს და დაუღალავად ზრუნავენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე.  

აქვე, მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენი ქვეყნისთვის 2020 იყო  საარჩევნო წელი. მე, როგორც მმართველი 

გუნდის ერთ-ერთი წარმომადგნელი, აგრეთვე, ოზურგეთში საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი 

მადლიერებას გამოვხატავ ჩვენი გუნდისთვის კიდევ ერთხელ გამოცხადებული ნდობისთვის -  ეს  არის ის 

დიდი პასუხისმგებლობა და მიზანი გავაგრძელოდ დაწყებული წინსვლა.  

ასევე, მსურს ნაყოფიერი მუშაობისთვის და მხარდაჭერისთვის  მადლობა  ვუთხრა, მ.პ.გ „ქართული 

ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“-ს მთელ  გუნდს,  საკრებულოს თითეოულ წევრს,    აპარატის  გუნდს 

გაწეული მუშაობისთვის, საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაციას, აღმასრულებელ ორგანოს-მერიას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ 

თალაკვაძეს,  მის ბიუროს ოზურგეთში, წარმატებები ვუსურვო ახლადარჩეულ მაჟორიტარს, ვასილ 

ჩიგოგიძეს, დარწმუნებული ვარ,  ჩვენ ურთიერთანამშრომლობით ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ 

რეგიონისთვის.  
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მადლობა, ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და  მედიის  წარმომადგენლებს 

თანამშრომლობისთვის. სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა, ობიექტური მიდგომები ჩვენ გვეხმარება 

საქმიანობაში.           

    ხელისუფლების წყარო კი  ხალხია, რომელიც გვანიჭებს ნდობის მანდატს და რომლის წინაშეც ვართ 

ანგარიშვალდებულები. ოზურგეთის მეოთხე მოწვევის საკრებულო თავისი უფლებამოსილების ბოლო წელს 

ითვლის, ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანაა, წლის ბოლოს როცა ჩაგაბარებთ ანგარიშს, შეგვაფასოთ და 

გვითხრათ - საკრებულომ  იმუშავა ეფექტურად.  

 

გმადლობთ ყურადღებისათვის! 

26.02.2021 წ.  

დავით დარჩია 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 

 


