
 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრის - ნუგზარ ურუშაძის  

 

ა        ნ      გ       ა      რ        ი       შ       ი 

უფლებამოსილების ცნობიდან ( 2014 წლის 2 აგვისტო) დღემდე განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ 

 

საანგარიშო  პერიოდის განმავლობაში (2014 წლის აგვისტოდან დღემდე) ჩემს საქმიანობას 

წავმართავ საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით  

და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით. 

მინდა გაცნობოთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ვარ   

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ს წევრი 

ვარ  ორი კომისის წევრი : 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია; 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია; 

აქტიურად ვმონაწილეობდი ორივე კომისიის მუშაობაში.  დავესწარი ორივე კომისიის მიერ 

ორგანიზებულ ყველა სხდომას.  ჩვენი ინიციატივით განხორციელდა არაერთი ღონისძიება: 

ვმონაწილეობდი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 14-ვე სხდომის მომზადებასა და მუშაობაში. 

მიღებულ იქნა 100 განკარგულება.  დამტკიცდა  49 დადგენილება.  

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ #5  

და #7 ქუჩებს მივანიჭეთ სახელი; 

ჩვენი ინიციატივით ერთ-ერთმა პირველებმა საქართველოში , შევქმენით   

მუნიციპალიტეტში მოქმედი წესი საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.  



დავადგინეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მოხელეთა  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. ესეც ,,ქართული ოცნების“ დამსახურებაა, 

რომ  პირველად,  საქართველოს ისტორიაში საჯარო სამსახურში კონკურსის 

საფუძველზე იქნებიან დანიშნული კადრები. ჩვენ შეგნებულად, წინასწარგანზრახვით, 

მიზნობრივად შევარჩიეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრი, რომელსაც ვთხოვეთ 

ჩაეტარებინა აპლიკანტებისათვის კონკურსის I ეტაპი, რადგან ეს ცენტრი საკმაოდ 

კვალიფიციური და კომპეტენტურია მსგავსი ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზებაში.  

ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს მივეცით საშუალება, გამოეცადათ თავი , წარმოეჩინათ 

საკუთარი შესაძლებლობები და დასაქმებულიყვნენ საჯარო სამსახურში.  

გავზარდეთ მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ტარიფი. საკურორტო ზონებში 

ტარიფის დაბალი ზღვარი განსაკუთრებით დიდ ზარალს აძლევდა მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტს. აქედან გამომდინარე, მოსაკრებლის თანხა გაიზარდა 5 ლარამდე. ეს ხელს 

შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დამატებითი თანხების აკუმულირებას. 

ამასთან ერთად არ არსებობს მშენებლობის ტემპების შენელების საფრთხე, რადგან 

მოსაკრებლის რაოდენობა დაგეგმილი პროექტების ღირებულებასთან შედარებით 

მიზერულია. 

ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობის 

პროგრამა, რომლის მოცულობაც შეადგენს 50 000 ლარს. ამ თანხით დაფინანსდებიან 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც 2015 წლის ეროვნულ 

გამოცდებზე მიიღებენ 100 %-იან გრანტს. კონკრეტულად, თითოეულ ასეთ  სტუდენტზე 

გაიცემა 3000 ლარი, ხოლო 1000 ლარით დასაჩუქრდება სკოლა, რომელმაც ასეთი 

ახალგაზრდის აღზრდას შეუწყო ხელი; 

    შეიცვალა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესი. 

  სოციალურად  ნაკლებადდაცული მოსახლეობის დახმარების მიზნით ერთჯერადი 

სოციალური დახმარების პაკეტი 100-დან 150 ლარამდე გაიზარდა რომელიც გაიცემა 

ერთჯერადად. 

         რაც შეეხება, ჩემს შეხვედრებს   ჩემს ამომრჩევლებთან, არაოფიციალურის გარდა, მქონდა, 

ოფიციალური, გეგმიური შეხვედრები, რაც დადასტურებულია ოქმებით. შეხვედრების დროს 

გამოიკვეთა პრობლემები: 

სოფლებში ცენტრალური და   შიდა გზების მოწესრიგება;  

ნაპირსამაგრი ჯებირების შეკეთება მდინარეებზე; 

მოსახლეობის დასაქმება; 

გაზიფიცირება; 

სოფლებში გარე განათების მოწესრიგება; 

მინდა გულწრფელად განვაცხადო, რომ მე ყოველთვის მზად ვარ მივიღო მოქალაქეები. 

ვცდილობ დავეხმარო მათ პრობლემის გადაჭრაში, როგორც საკრებულოს სხდომაზე ჩემი 

აქტიურობით, ასევე აღმასრულებელ ორგანოებთან თანამშრომლობით, რათა 



შეძლებისდაგვარად მოგვარებული იქნას მოსახლეობის პრობლემები . ჩემი გამოცდილების 

ფარგლებში მზად ვარ ამომრჩეველს მივცე სასარგებლო რჩევა დარიგება. 

 


