
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატის ლელა 

ნაცვალაძის ანგარიში 2016 წელში გაწეული საქმიანობის  შესახებ            

             მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო ! 

მოგეხსენებათ, რომ ვარ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

შედეგად პროპორციული წესით არჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დეპუტატი, ამავე საკრებულოს განათლების,კულტურის,სპორტის 

,ახალგაზრდულ საქმეთა ,ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა  კომისიისა და 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიების წევრი, მთელი წლის განმავლობაში მონაწილეობა 

მივიღე 24  სოციალურ საკითხთა და 25  საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის 

მუშაობაში. დავესწარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 16  სხდომას,აქტიური 

მონაწილეობა მივიღე თითქმის ყველა საკითხის განხილვაში, ამ ხნის განმავლობაში 

მიღებული იქნა  98 განკარგულება და 46 დადგენილება.ყველაზე მეტად 

დამამახსოვრდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ შემოტანილი ორი 

პროექტი,რომელსაც მხარი არ დავუჭრე,პირველი გახლდათ დაბა ურეკის 

ტერიტორიაზე  ზღვისპირა პირველ ზოლში მშენებლობის ნებართვის აკრძალვას, 

ვთვლი,რომ ეს აკრძალვა არის შერჩევითი და აღნიშნული ფორმით არ უნდა 

განხორციელებილიყო. მეორე საკითხი გახლდათ  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სასოფლო და არასასოფლო  სამეურნეო მიწის გადასახადის  გაზრდას ზედა ზღვარამ-

დე, ვიზიარებ იმ მოსაზრებას,რომ მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  გაზრდის ერთ-

ერთი  საშუალებაა  გადასახადების გადახდა,მაგრამ, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტი-

ლებას მივიღებდეთ, უპრიანი იქნებოდა  ინიცირების ავტორს საკითხი კარგად  

შეესწავლა,გაეზიარებინა სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცდილება ამ კუთხით და 

მხოლოდ მას შემდეგ ეზრუნა ზედა ზღვარის დაწესებაზე. 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა 

და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს დებულების შესაბამისად ჩემს 

მიერ ჩატარებული იქნა   12  შეხვედრა  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში  (ცხემლისხიდი, დვაბზუ, გ. დვაბზუ, მთისპირი, 

ვაკიჯვარი, ფამფალეთი, მაკვანეთი, მერია, ბოხვაური, ლიხაური, კონჭკათი, 

ნასაკირალი, ლაითური ნატანები ) შეხვედრაზე  მოვისმინე მათი შენიშვნები, 

მოთხოვნები, და წინადადებები.მიუხედავად იმისა,რომ ხელისუფლება ძალ-ღონეს 

არ იშურებს თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში  სხვადასხვა პრობლემების 

მოსაგვარებლად, მაგრამ ზემოთჩამოთვლილ სოფლებში მაინც გამოიკვეთა გაზიფი-

ცირების, ელ.გადამცემი ხაზებისა და ბოძების მოწეცრიგების, შიდა გზების, გამბი-

ონების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლებისა და  



სახურავების,სანიაღვრე არხების,ამორტიზირებული მრავალბინიანი ნაგებობების, 

კანალიზაციისა  და სხვა პრობლემები,რომლის უმეტესი ნაწილიც  წლის ბოლოსათ-

ვის  აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ შესრულდა,მაგრამ გარკვეული ნაწილი  

დარჩა მოსაგვარებელია და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალი წლისთვის უმეტესობა 

მოგვარდება.   

მთელი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მქონდა  

მოქალაქეთა 18 მიღება, რომლის დროსაც შევხვდიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მცხოვრებ  38 . მათთან საუბარში ძირითდად გამოიკვეთა უმუშევრობის პრობლემა, 

მოქალაქეები ითხოვდნენ ერთჯერად დახმარებას,რამდენიმე  ქალბატონს 

ესაჭიროებოდა ოპერაცია და თანადაფინანსებას ითხოვდნენ ხელისუფლებისაგან და 

მრავალი სხვა. უნდა ავღნიშნო,რომ  ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გულთან 

მიიტანა  მოქალაქეთა  მდგომარეობა და მათ უმეტეს ნაწილს აღმოუჩინა 

დახმარება,შემოსული განცხადებების საფუძველზე დააკმაყოფილდა 19 ადამიანი 

ერთჯერადი დახმარებით, სახელმწიფოსთან ერთად, თანადაფინანსებით სამ 

ქალბატონს დაუფინანსდა სხვადასხვა ოპერაცია თანადაფინანსებით დააფინანსა, 

ექვს ადამიანს მოუგვარდა დაზიანებული საცხოვრებელი  სახლის პრობლემა, 

დაკმაყოფილდა მრავალბინიან სახლში მცხოვრებთა განცხადება ბინის გადახურვის 

თაობაზე,  სამი ქალბატონი დასაქმდა. კარგად გვესმის, რომ  მუნიციპალიტეტი მწირი 

ბიუჯეტის პირობებში, ერთბაშად ყველა პრობლემას ვერ გადაჭრის, მაგრამ 

ვიმედოვნებ, რომ ეტაპობრივად მათი მოგვარების გზები გამოიკვეთება. 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა ჯანდაცვისა და 

სოციალურ კომისიაში შექმნილია სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები დარგების 

მიხედვით, მათ შორის:  სოც.უზრუნველყოფის, დასაქმების სამუშაო ჯგუფი, 

რომელსაც მე ვხემძღვანელობ, რომელიც ცდილობს შექმნას უმუშევართა ბაზა 

განსაკუთრებით  დაუსაქმებელი ახალგაზრდებისაგან და დასახოს მათი დასაქმების 

პერსპექტივა. 

ამავდროულად, თითქმის სამი წელია  გახლავართ მუნიციპალიტეტის  საკრებუ-

ლოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე. 

ჩემს გუნდთან ერთად, აქტიურ სამოქალაქო საქმიანობას ვეწევი. საბჭოს 

შემადგენლობაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შვიდი დეპუტატი შედის  სხვა 

დანარჩენ წევრებთან ერთად,რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა 

აქტივობებში.  გენდერული  საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობა ვერ შედგებოდა,რომ 

არა, ხელისუფლებისა და საკრებულოს თითოეული წევრის მხარდაჭერა, სწორედ 

მათი მხარდაჭერით განხორციელდა ჩვენს მიერ წარდგენილი ორი უმნიშვნელო-

ვანესი პროექტი „კიბო განაჩენი არ არის“ და  „ახალგაზრდები გენდერული 



პოლიტიკისათვის“ მათ შორის  პროექტის „კიბო განაჩენი არ არის“  განხორციელებამ 

ნათლად დაგვანახა, რომ საჭიროა მისი გაგრძელება და  2016 წელს, უკვე ჯანდაცვის 

სამინისტროს დახმარებით წელიწადში ორჯერ სკრინინ ჯგუფების ჩამოყვანით 

ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკა არა მარტო პნკო-პაციენტებს,არამედ ყველას,ვისაც 

სურვილი ექნება. 

როგორც საკრებულოს წევრი ქალი და  ოზურგეთის გენდერული საბჭოს  

თავმჯდომარე მონაწილეობა მივიღე ,,საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმში“ , 

რომელიც დაფუძნდა 2013  წლის მაისში და აერთიანებს ადგილობრივ დონეზე 

არჩეულ ყველა ქალბატონს.  ფორუმის მუშაობის ფარგლებში შევხვდით 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის, 

საქართველოს განათლებისა და განვითარების მინისტრის, საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებს. 

 მიწვეული გახლდით, გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის 

დანერგვის და ადგილობრივი თვითმმართველობების კვლევის“ პრეზენტაციაზე, 

სადაც ასევე აქტიური გახლდათ ოზურგეთის დელეგაცია. დღის წესრიგის 

დამთავრების შემდეგ მომეცა საშუალება გავსაუბრებოდი გენდერული 

თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარეს ქალბატონ მანანა კობახიძეს, 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს  და 

მათთან მესაუბრა არსებულ პრობლემებზე. 

მიმიწვიეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე- და 

მონაწილეობა მივიღე თემაზე: „გენდერული თანასწორობის პრინციპები 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში, საკანანონმდებლო ინიციატივები, ერთი 

ფანჯრის პრინციპით შეხვედრები, ინსტიტუციური მექანიზმები“. 

გენდერულმა საბჭომ, არა ერთი სოციოლოგიური კვლევა ჩაატარა  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში  ძირითადად შევაფასეთ გენდერული საჭიროებები ადგილობრივ 

თვითგანვითარების პროცესებში, კვლევა ჩაუტარდათ საზოგადოების სხვადასხვა 

ფენებს:- ახალგაზრდებს ,მოხუცებს,საშუალო ასაკის ადამიანებს,იძულებით 

გადაადგილებულ პირებს,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. 

ტრენინგ-სემინარები ბიუჯეტირებასა და გენდერულ ბიუჯეტირებაზე,საშინაო და 

საგარიო პოლიტიკაზე ჩავუტარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენლებს, რამაც დაგვანახა ,რომ ინფორმირებულობის დონე ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში დაბალია და  სასწრაფოდ საჭიროებს  გაზრდას,ამისათვის კი 

საჭიროა თითოეული ადამიანის,განსაკუთრებით კი საჯარო პირის, 

თვითმმართველობის წარმომადგენლების ჩართულობა და მათი გადამზადება. 

მონაწილეობა მივიღე ტრენინგებში:  



1. მუნიციპალური ბიუჯეტირება და სახელმწიფო შესყიდვების 

ადმინისტრირება. 

2. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში.                                                        

3. გენდერული თანასწორობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.                 

გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ ჩაატარა კვლევა ბიუჯეტის პროექტის 

წარმოდგენამდე ორი თვით ადრე და ჩამოვაყალიბეთ 2016 წლის სამოქმედო  

გეგმა. გეგმა განისაზღვრა შესწავლილი საჭიროებებისა და პრიორიტეტების 

მიხედვით,მოვამზადეთ რეკომენდაციები, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის დროს 

დავინახეთ, რომ ჩვენს მიერ დასასმელი თითქმის ყველა საკითხი ასახული იყო 

წარმოდგენილ პროექტში, ეს კი იმას ადასტურებს, რომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტი არის 

გენდერულად მგძნობიარე. 

როგორც დეპუტატი აქტიურად ვიყავი ჩართული ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვის პროცესში,ყველა კომისიასა თუ ფრაქციებში  მუხლობრივად იქნა 

განხილული თითოეული საკითხი, გვქონდა შენიშვნებიც, ინიციატივებიცა და 

რეკომენდაციებიც, რომელთა უმეტესი ნაწილიც გათვალისწინებული იქნა 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ და 2016 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

9066.700 ლარის ოდენობით.უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის ბიუჯეტის 

პროექტში  სწორადაა განსაზღვრული პრიორიტეტები: 

        - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

   - განათლების ხელშეწყობა; 

-კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

  - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 

ეს გახლავთ საკითხები,რომელთა გვერდის  ავლა არაფრით არ შეიძლებოდა. 

 

                         


