
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წევრის ვლადიმერ ვადაჭკორიას  

ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 

მოგესალმებით,   

გილოცავთ  შობა  ახალ  წელს, გისურვებთ წარმატებებს . მე  ვარ ვლადიმერ ვადაჭკორია  

ოზურგეთის     მუნიციპალიტეტის      საკრებულოს      წევრი  და  ფრაქცია  ,,ქართული 

ოცნება-რესპუბლიკელების’’ თავმჯდომარე, პატივი მაქვს  წარმოგიდგინოთ 2015 წელს 

გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

     წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეული ვარ პროპორციული წესით.   ასევე ვარ 

საფინანსო-საბიუჯეტო და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიების წევრი.  2014 წლის ოქტომბრიდან 

ამირჩიეს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება_რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარედ.   

2015 წლის  1 იანვრიდან   31 დეკემბრის ჩათვლით,   მონაწილეობა მივიღე  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  21 სხდომაში. ჩემი მონაწილეობით  მიღებულ იქნა 98 

განკარგულება, დამტკიცდა 46 დადგენილება.   

          საანგარიშო პერიოდში  ჩემი თავმჯდომარეობით გაიმართა  8 დამოუკიდებელი და 4 

გაერთიანებული ფრაქციის სხდომა. ამავე პერიოდში  მონაწილეობა მივიღე საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიის 35( სხდომაში,განხილული იქნა 44 საკითხი,გამოტანილია22 დასკვნა ) 

და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის 24  სხდომაში.( განხილული იქნა 27 საკითხი) 

 ფრაქცია აფიქსირებს  თავის მოსაზრებებსა და პოზიციებს იმ  მნიშვნელოვან საკითხებზე, 

რომელთა მოგვარებაც მუნიციპალიტეტისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუ 

სტატისტიკას გადავხედავთ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება_რესპუბლიკელების“   სხდომებზე 

განხილულია სულ  33 საკითხი, ხოლო კომისიათა სხდომებზე კი  69  საკითხი.     2016 წლის      

ბიუჯეტში  ჩადებულია ,,  C ’’ ჰეპატიტით  დავადებულ პირთა მკურნალობის ტაქტიკის 

განსაზღვრისთვის  საჭირო კვლევების  დაფინანსება.არსებული რესურსებისა და 

კომპეტენციის ფარგლებში, ,,C ‘’ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების 

,რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს საჭიროებენ დიაგნოსტიკური 

კვლევების ჩატარებას მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის. პროგრამის ფარგლებში  

დაფინანსება განხორციელდება  საბიუჯეტო წლის  განმავლობაში ერთჯერადად, 

სამედიცინო დაწესებულებაში თანხის გადარიცხვით, კვლევების ღირებულების სრული 

ოდენობა, არაუმეტეს  400 ლარისა. 

           2015 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე  18-ჯერ  მაქვს  ჩატარებული შეხვედრა 

ამორჩევლებთან. ამ შეხვედრებს ჯამში დაესწრო  68 მოქალაქე.  მოქალაქეებთან 

შეხვედრებისას  წამოჭრილი პრობლემები ძირითადად ეხებოდა სოფლის გაზიფიცირების, 



გზების სარემონტო სამუშაოების, სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო ღონისძიებებს, გარე 

განათების,  გამრიცხველიანობის, წყლისა და დასაქმების პრობლემებს. 

აღნიშნული პრობლემატიკიდან  აღსანიშნავია, რომ სოფელ ბახვში 2015 წელს დაიწყო და 

მიმდინარე წელს დასრულდება თანამედროვე ბაღის მშენებლობა.ნაწილობრივ მოწესრიგდა 

შიგა სასოფლო გზები  და სანიაღვრე არხები,  შეჩერებულია და მიუხედავად მცდელობისა  

კვლავ პრობლემად რჩება  სოფლის გაზიფიცირება, რომელიც 2015 წელს უნდა 

დასრულებულიყო. , ხოლო სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები და გზების 

რეაბილიტაციის საკითხი კვლავ აქტუალურია. 

 

11.01. 2016წ. 


