
                  საკრებულოს წევრის  რესან გაბაიძის   ანგარიში ამომრჩევლებს 

          მე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულს წევრი, რესან გაბაიძე, 

წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეული ვარ დაბა ლაითურის მაჟორიტარული 

ოლქიდან  ფრაქცია „ქართული  ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი. 

      2015 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, მაქვს მონაწილეობა 

მიღებული საკრებულოს 21 სხდომაში, რომელთა მიმდინარეობისას მიღებულ იქნა 98  

განკარგულება, დამტკიცდა 46 დადგენილება. 

    საანგარიშო პერიოდში აქტიურად ვმონაწილეობდი „სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის“  და „აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების“ კომისიებისა და ფრაქცია 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“  სხდომებში.    

           საკრებულოს მუშაობის პერიოდში ჩემს მიერ მხარდაჭერილი იქნა თითქმის 

ყველა ინიციატივა. მინდა მოგახსენოთ, რომ წელს დაახლოებით 2 მილიონით 

გაიზრდა ბიუჯეტი ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე და 9 მლ. ნიშნულს 

გადააჭარბა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის როგორც გასულ წელს, აგრეთვე 

2016 წელსაც მთავარი პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 

განათლებაა. ჩვენ მოვახერხეთ და  საფუძველი ჩაეყარა სოფ. მერიაში ე.წ. ყოფილი 

„სამხედრო ქალაქის“ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციას, 

რომელიც 90 უსახლკარო მაცხოვრებელზეა გათვლილი, მათ შორის 6 ბენეფიციარს 

დაბა ლითურიდან შესაბამისი კომისია განიხილავს.        

        ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს ინიციატივა“ წარმატებული მოსწავლეების 

დაფინანსება 3000 ლარითა და აღმზრდელი სკოლის 1000 ლარით, წელსაც 

გრძელდება. 2015 წელს ჩვენ გვყავდა 2 ასეთი წარჩინებული ახალგაზრდა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებების გახორციელებას 

წარმატებით აგრძელებს, სკოლამდელი განათლება ასევე პრიორიტეტულია. შენდება 

3 ევროსტანდარტების შესაბამისი ბაღი ჭანიეთში, ბახვსა და ბაღდადში. ხოლო 

არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ინვენტარით აღჭურვა ასევე 

ინტენსიურად მიმდინარეობს.  ამ მხრივ დაბა ლაითურშიც ჩატარდა სამუშაოები.  



        მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სოციალურად შეჭირვებული ფენისთვის 

მედიკამენტებისა და სხვადასხვა სამედიცინო კვლევების დაფინანსებას. ამ მხრივ, 

ასევე ფრაქცია ქართული ოცნების ინიციატივაა, რომელიც აღმასრულებელმა  

რგოლმა სრულიად გაითვალისწინა და ბიუჯეტში ასახა - C ჰეპატიტით 

დაავადებული პირების სამედიცინო კვლევის 100%-იანი დაფინასება.  

     მოსახლეობასთან, გრაფიკით განსაზღვრული მაქვს თვეში ორჯერ შეხვედრის 

დღე, ასევე მიღების საათები, თუმცა, კვირის სხვა დღეებშიც ვხვდები და ვეცნობი 

მათ პრობლემებს, როგორც საკრებულოში, ასევე უშუალოდ  დაბა ლაითურში. 

  მოსახლეობასთან შეხვედრებისას იკვეთებოდა ძირითადად სოციალური და 

ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მოსაგვარებელი პრობლემები.  

       2015 წელს აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კოორდინირებული მუშაობის 

გზით და  ჩემი უშუალო შუამდგომლობით დახმარება გაეწია დაბა ლაითურის 

მაცხოვრებლებს  კერძოდ:  

1. სამედიცინო პროგრამით დაფინანსდა 43 ბენეფიციარი, რომლისთვისაც ჯამში 

გამოიყო 6 885 ლარი. 

2. სამედიცინო მომსახურების მიმართულებით გამგებლის სარეზერვო 

ფონდიდან დახმარება გაეწია 17 ბენეფიციარს - 3 930 ლარი. 

3. 33 მრავალბინიანი საცხოვრებელისა (რომელშიც ცხოვრობს180 ოჯახი)  და 5 

კერძო საცხოვრებელის  სახლის სახურავი  გადაიხურა. 

4.  4 ოჯახს გადაეცა თუნუქის მასალა, 5 ოჯახს ხის მასალა, 1 ოჯახს სამშენებლო 

ცემენტი. სხვადსხვა თუნუქის მასალა ჯამში გადაეცა 20 ოჯახს, ხოლო 

სხვდასხვა რაოდენობის მეორადი შიფერით დახმარება გაეწია 25 ოჯახს. 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში, დაბა ლაითურისთვის 2015 

წელს გამოყოფილი იყო 55 ათასი ლარი. ჩატარდა სოფლის კრებები, მოსახლეობის 

ინტერესების გათვალისწინებით თანხა  გაიხარჯა შემდეგი მიმართულებით: 

1. 25 ათასი ლარი მოხმარდა გარე განათების მოწესრიგებას, სულ დამონტაჟდა 

100 ნათურა; 

2. 30 ათასი ლარი მოხმარდა 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას; 

3. ამბულატორიის გაზიფიცირებას მოხმარდა  900 ლარი. 



         დაბა ლაითურში   სამ მონაკვეთზე ჯამში დაიგო 160 მ სიგრძის ბეტონის 

საფარი. 120 მ სიგრძის ბეტონის წყლის გამტარი არხი გაკეთდა. დაემატა სანაგვე 

ურნები( 70 ცალი). 

         2015 წელს დასრულდა მნიშვნელოვანი პროექტი მერია-ლაითურის 

დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა, რომელსაც წლებია ელოდებოდა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. მერია-ლაითურის 150მ რკინა-ბეტონის, ორმხრივ 

მოძრაობიანი ხიდის ღირებულება 2 484 000 ლარი შეადგინა. თანხა გამოიყო 

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. 

       დასრულებულია დაბის გაზიფიცირების პროექტი, ველოდებით შესაბამის 

განკარგულებას სამინისტროდან და სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება.   

      მინდა ავღნიშნო ჩვენი ახალი გადაწყვეტილების შპს „სატისი“ - დაფუძნებაზე, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მიწოდების 

სერვისს განახორციელებს.  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის კუთხით  

დაბა ლაითურში წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოები  სპეციალისტების მიერ იქნა 

ჩატარებული. ველოდებით საპროექტო სამუშაოების დასრულებას. 

      ასევე უახლოეს პერიოდში მთავრობის მიერ გამოიყოფა, სტიქიით 

დაზიანებული 7 მრავალბინინი საცხოვრებელი ბინისა და 8 კერძო საცხოვრისის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხა. 

      რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის, დაბა ლაითურში კვლავ ბევრი პრობლემა 

რჩება მოსაგვარებელი. თუმცა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ხელისუფლება ერთობლივი ძალისხმევითა და კოორდინირებული მუშაობით, 

ვცდილობთ 2016 წელს კიდევ  უფრო მეტი პრობლემა მოგვარდეს დაბა ლაითურში. 


