
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი ჩხაიძის  

2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  

ანგარიში 

 

 ჩემთვის დიდი პატივია წარვსდგე ჩემს სოფელში - იქ, სადაც დავიბადე და 

ვცხოვრობ ჩემს ოჯახთან ერთად, ანგარიში ჩავაბარო იმ საზოგადოებას, რომლის 

თვალწინაც გავიზარდე. ასევე დიდი პასუხისმგებლობაა გავამართლო ის უდიდესი 

ნდობა, რაც ჩემდამი გამოხატეთ 2014 წლის ივნისის ადგილობრივი არჩევნების დროს. 

სწორედ ამ პასუხისმგებლობის გააზრებით  დავუჭირე მხარი საკრებულოს 

რეგლამენტს, რომელიც მივიღეთ 2014 წლის 2 აგვისტოს პირველ სხდომაზე. ეს 

დოკუმენტი მავალდებულებს წარმოგიდგინოთ ანგარიში 2015 წელს სოფელ 

ოზურგეთში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. 

 როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტის მთავარი საფინანსო 

სახელმძღვანელოა ბიუჯეტი. 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვისას,  N1 

პრიორიტეტად, ჩემს პოლიტიკურ გუნდ „ქართული ოცნება, დემოკრატიულ 

საქართველოსთან“ ერთად, მხარი დავუჭირეთ ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ხელშეწყობას. შედეგად  სოფელ ოზურგეთში ინფრასტრუქტურის კუთხით დაიხარჯა 

9000 ლარი:   

- მოიხრეშა და ლოკალურად შეკეთდა 9 უბანი; 

- რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სანიაღვრე არხებს 4 უბანში;  

- მოწესრიგდა სოფლის ცენტრში სანიაღვრეები; 

- მოწესრიგდა სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა და გაიწმინდა საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებიდან.  

ასევე თქვენთან შეთანხმებით და თქვენი დაკვეთით დაიხარჯა სოფლის 

პროგრამით გამოყოფილი თანხები, რომელიც შეადგენს 35758 ლარს. 

    ანალიზისთვის შეგახსენებთ რა დაგვიკვეთეთ და რა შესრულდა: შევიძინეთ 

სოფელ ოზურგეთის საყანე ფართობების შესაღობი მასალები, საბავშვო ბაღში 

მოწესრიგდა წყალმომარაგების სისტემა, დამონტაჟდა გარე განათება, 

ადმინისტრაციულ შენობაში შეკეთდა ოთახი  და ასევე  გაყვანილ იქნა 400 მ. არხი. 

   აქვე გაგიზიარებთ ჩემს მოსაზრებას სოფლის მხარდამჭერი პროგრამებით 

გამოყოფილი თანხების ხარჯვის თაობაზე. კერძოდ: თქვენ არჩევანი გააკეთეთ საყანე 

ფართობების შემოღობვაზე.  არ ვეთანხმები და არ  მიმაჩნია მიზანშეწონილად   



სოფელში მცხოვრები თითოეული ოჯახის, თითოეული თქვენთაგანის საერთო თანხის,  

კერძო საკუთრებაზე დახარჯვა.  

მაგრამ მიუხედავათ ჩემი შეხედულებებისა, მე  ხელისუფლებასთან ერთად, 

რომლის რიგითი წევრი ვარ, ვერასოდეს ვერ ვეტყვით არჩევანზე უარს იმ 

საზოგადოებას, რომლის გადაწყვეტილებაც და სურვილიც ჩვენთვის უპირველესია. 

უბრალოდ მინდა, რომ მომავალში გათვალისწინებული იქნას და ამ თანხებით 

შესრულებული იქნას ისეთი სამუშაოები, რომელიც წლების განმავლობაში დარჩება 

სოფელს და თითოეული მოსახლისთვის იქნება მისაღები.  

ასევე ჩვენ 2016 წლის ბიუჯეტში N1 პრიორიტეტად გვაქვს ინფრასტრუქტურა და 

მინდა თქვენდა სასიხარულოდ განვაცხადო, რომ დაიგება ევროსტანდარტის გზა, 

რომელიც არის უძველესი და რომელიც აერთიანებს სოფელ ოზურგეთსა და 

გურიანთას, სადაც დაიხარჯება მილიონ ლარზე მეტი, ასევე აშენდება 

ევროსტრანდარტის თანამედროვე ბაღი, რომლის ღირებულება შეადგენს ნახევარ 

მილიონ ლარს. ორივე მიმართულებით პროექტები შედგენილია, ტენდერები 

გამოცხადებულია, გზის რეაბილიტაცია დამთავრდება სექტემბრის თვეში, ხოლო ბაღის 

რეაბილიტაცია ნოემბრის თვეში.  

 ასევე მხარი დავუჭირე N2 პრიორიტეტად განათლებას და ალბათ თითოეული 

თქვენთაგანი დამეთანხმება როგორ კომფორტულად გრძნობენ ჩვენი ბავშვები თავს 

ბაღში, როგორ გაუმჯობესდა მათი კვება, მოვლა და უსაფრთხოება, ასევე დაფასდა 

ყველა იმ თანამშრომელთა ღვაწლი და დავიწყეთ ხელფასების მატებაც. ალბათ 

დამეთანხმებიან ბაღის თანამშრომლები და ხელმძღვანელი, რომ არც პირადი თანხებით 

არ დამიხევია უკან არასოდეს, როცა იდგა რაიმე ოპერატიული, სწრაფად გადასაწყვეტი 

პრობლემა. იგივე მინდა ვთქვა ჩემს მშობლიურ სკოლაზეც, თუმცა აქვე მინდა 

აღვნიშნო, რომ ეს არ არის პირდაპირი ვალდებულება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, მაგრამ კარგად მაქვს გათავისებული, რომ განათლებული 

მომავალი თაობის გარეშე საქართველოს, ჩემი სოფლის, ჩემი მუნიციპალიტეტის 

აღმშენებლობა ყოვლად წარმოუდგენელია და ზუსტად აი ამ რწმენით და ზუსტად 

დიდი სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ მხარი დავუჭირე ჩემს უფროს მეგობარს და ასევე 

ჩვენი სოფლის მკვიდრს ბატონ დიმიტრი კვერღელიძეს, რომელიც გამოვიდა 

ინიციატივით 3000 ლარით დაჯილდოებულიყო ყველა ის ბავშვი, რომელიც 100%-იან 

გრანტს მიიღებდა და აღმზრდელი სკოლა 1000 ლარით და ალბათ სიმბოლურიცაა,  რომ 



ზუსტად იმ 2 ბავშვს შორის, რომელმაც ეს ჯილდო მიიღო ერთ-ერთი ჩვენი სოფლის 

სკოლადამთავრებული იყო. აქაც ალბათ დამეთანხმება ჩვენი სკოლის დირექტორი, თუ 

რაიმე აუცილებელი მოსაგვარებელი საკითხები იყო შეძლებისდაგვარად ვაკეთებდი 

იგივეს, რასაც ვაკეთებდი საბავშვო ბაღში. 

 ყველაზე კარგად მესმის თუ როგორ უჭირს ბევრ ჩემს მეზობელს და უბრალოდ 

ჩემს თანასოფლელს და ზუსტად აი ამ რწმენით მხარი დავუჭირე, რომ N3 

პრიორიტეტად ბიუჯეტში ყოფილიყო სოციალური პროგრამები. საამაყო ნამდვილად 

არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთადერთი სოფელია ალბათ მთელს მუნიციპალიტეტში, 

რომელსაც ყველაზე მეტი დახმარება გაეწია სოციალური დახმარების პროგრამების 

მხრივ, რისთვისაც მადლობა მინდა გადავუხადო მთელ ჩემს გუნდს. დახმარება მიიღო 

94-მა ადამიანმა თანხით 17453 ლარით, ასევე არ შემიძლია მადლობა არ ვუთხრა 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ მერაბ ჭანუყვაძეს, რომელმაც თავისი სარეზერვო 

ფონდიდან საშუალება მომცა დავხმარებოდი 18 ადამიანს- თანხით 4823 ლარი. 

 აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არც სტიქიით გამოწვეულ პრობლემებთან დავჩით 

გულგრილად. წლეების განმავლობაში სოფელ ოზურგეთის ყოფილ ფერმასთან 

მდინარე ნატანების ნაპირზე იყო სერიოზული პრობლემები, რომელიც საფრთხეს 

უქმნიდა ჩემს თანასოფლელებს და ზუსტად აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად 

მოხერხდა ნატანების გასწორხაზოვნება და გაბიონების მოწყობა, რაზეც ბიუჯეტიდან 

დაიხარჯა 133 310 ლარი.  

ალბათ მთელი სოფელი დამეთანხმება და ასევე დამეთანხმება ჩემი კოლეგები 

ადგილზე გამგებლის წარმომადგენელი და წარმომადგენლის თანაშემწე,  რომ 

არასოდეს არ დამიყვია საზოგადოება, ვინ დამიჭირა მხარი და ვინ არა. ჩემთვის ერთია 

ყველა და ერთნაირად მიმაქვს გულთან ყველას პრობლემა. და ასევე მინდა მთელი 

სიამაყით ვთქვა, რომ ჩვენ, ჩემს გუნდთან ერთად დავამთავრეთ პოლარიზება 

საზოგადოება ჩემიანებად და სხვისინებად.შედეგად მივიღეთ ის, რომ არცერთი ოჯახი 

არ არის დარჩენილი გაზიფიცირებისა და გამრიცხველიანების გარეშე. 

 ჩემო თანასოფლელებო ერთი რამ მინდა იცოდეთ, შეიძლება გასაკეთებელი ჯერ 

კიდევ ბევრია და არც ამაზე არავის არ ვეკამათები, შეიძლება ბევრი ადამიანი კიდევ 

ითხოვს ჩვენგან დახმარებას და შველას, მაგრამ ერთი რამე მინდა იცოდეთ და 

გჯეროდეთ, რომ მე სანამ წარმოვადგენ თქვენს ხმას მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, 

არასოდეს გავექცევი იმ პასუხიმგებლობას და ვალდებულებას, რომელიც მე ავიღე 



თქვენს წინაშე ჩემს გუნდთან ერთად, იმ გუნდთან ერთად, რომლისთვისაც ხალხი არის 

ყველაზე ღირებული და არასოდეს გასცემს ცრუ დაპირებებს, არასოდეს 

დისტანცირდება საზოგადოებათან და ყოველთვის იცხოვრებს იმ ცხოვრებით, 

რომლითაც თითოეული თქვენთაგანი ცხოვრობს, ყველა იმ პრობლემით და ყველა იმ 

წარმატებით. მე უბრალოდ მინდა თითოეულ თქვენთაგან გთხოვოთ მეტად 

გავაქტიურედეთ მეტად მივიღოთ მონაწილეობა ყველა იმ პრობლემის გადაჭრაში, 

რომელიც დღეს გვაქვს და რომელიც შეიძლება მომავალში გვქონდეს. 

ყოველივე ამას ვერ გავაკეთებდი რათქმაუნდა მე, მარტო ერთი ადამიანი, რომ არა 

ყველა იმ ჩემი კოლეგის გვერდში დგომა, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ქვია, ბატონ დავით დარჩიას ხელმძღვანელობით. 

 დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თანადგომისთვის და რაც ყველაზე 

მთავარია ნდობისთვის და მე ჩემდათავად მინდა დაგპირდეთ, რომ ირაკლი ჩხაიძე 

არასოდეს გაუცხოვდება თითოეული ჩემი თანასოფლელისაგან და იცით რატომ? მე და 

ჩემი ოჯახი აქ ვცხოვრობთ და აქ უნდა ვიცხოვროთ მას შემდეგაც, როცა მე არ ვიქნები 

თქვენი წარმოდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. 


