
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სოფელ დვაბზუს 

მაჟორიტარი დეპუტატის როზეტა სკამკოჩაიშვილის ანგარიში 

 

,,სიკეთის ფასი არ ითქმის ,სულ მისხლიდ იწონებაო,ქმენ და სასწაულს ნუ 

ელი ,წადი წინ დაგიხვდებაო“  და სწორედ მინდა ვაკეთო 

სიკეთე,დავეხმარო ჩემს ამომრჩევლებს. 

   2014 წლის წლის 2 აგვისტოდან ვარ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობით ორგანოში საკრებულოს წევრი,სივრცის 

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის,განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდულ 

საქმეთა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 

წევრი,ოზურგეთის გენდერული საკონსულთაციო საბჭოს წევრი. 

   2015 წლის 5 იანვრიდან  31 დეკემბრის ჩათვლით  მონაწილეობა მივიღე 

საკრებულოს 21 სხდომაში,სადაც მიღებული იქნა 91 

განკარგულება,დამტკიცდა 41 დადგენილება. 

   ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული 

კანონის“ და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 

შესაბამისად,თვეში ორჯერ ,თუმცა ნებისმიერ დროს საჭიროების 

მიხედვითაც ვხვდები  ჩემს ამომრჩევლებს.რომლებიც,თავიანთი 

პრობლემების შესახებ საუბრობენ.მოსახლეობასთან წამოჭრილი 

პრობლემები ძირითადად ეხება : გაზიფიცირებას,დასაქმების ხელშეწყობას, 

სოციალურ პრობლემას,გარე განათების მოგვარებას, ნაგვის ურნების 

დამატებას,სამედიცინო მომსახურეობაში დახმარებას,შიდა გზების 

მოწესრიგებას. როგორც საკანონმდებლო ასევე,აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით და თანადგომით გადავწყვიტო 

მათი პროლემები. 

    სამედიცინო პროგრამიდან დახმარება გაეწია 72 მოქალაქეს,თითოეულს 

150 ლარით .ჯამში 10800 ლარი. 



  მუნიციპალიტეტის გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან დახმარება გაეწია 

27 მოქალაქეს 6845 ლარი.  უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარება გაეწია 7 

მოქალაქეს თითოეულს 200 ლარით,ჯამში 1400ლარი.ხანდაზმული (100 და 

მეტი წლის ) პირების დახმარების პროგრამიდან ერთ მოქალაქეს 300 

ლარი.11 მძიმე სოციალური პირობებში მყოფ ოჯახს გადაეცა სასაჩუქრე 

ამანათები 125ლარი საჩუქრის სახით. 

   განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტები.მდინარე ნატანებზე 

კალაპოტის გასწორხაზოვნება,ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარდა 

.დაიხარჯა 170 000 ლარი. 

გაღმა დვაბზუ (ვაჟა ცხომელიძის სახლთან ხიდის შეკეთება) 4663,33.გაღმა 

დვაბზუ (ვაჟა ჯინჭარაძის სახლთან )მილხიდის შეკეთება 13130,76 

ლარი.გაღმა დვაბზუში რკინა ბეტონის ოთკუთხა მილის  ხიდის მოწყობა 13 

930 ლარი. გაღმა დვაბზუ - ნასაკირალის  საზღვარზე დაიგო ბეტონის გზის 

დაგება.სოფლის მხარდამჭერი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 

სამუშაოები .გაღმა ვაბზუ გარე განატების მოწყობა 17 828 ლარი.სოფელ 

დვაბზუს საბავშვო ბაღში გათბობის და გაზის შეყვანის სამუშაოები 16 213 

ლარი.ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა 1403 ლარი.დვაბზუს 

მოსაცდელის კეთილმოწყობა 6696 ლარი.ჭის გადახურვა 2105ლარი. 

    როგორც დეპუტატი აქტიურად ვიყავი ჩართული ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვის პროცესში,ყველა კომისიასა და ფრაქციებში მუხლობრივად იქნა 

განხილული ყველა საკითხი.გვქონდა შენიშვნებიც,ინიციატივებიც და 

რეკომენდაციებიც,რომელთა უმეტესი ნაწილი გათვალისწინებული იქნა.  

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ 2016 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

9066.700 ლარის ოდენობით. 

    როგორც საკრებულოს წევრი ქალი მონაწილეობა მივიღე ,,საკრებულოს 

წევრ ქალთა ფორუმში“, რომელიც დაფუძნდა 2013 წლის მაისში და 

აერთიანებს ადგილობრივ დონეზე არჩეულ ყველა ქალბატონს. 

     ჩემი დიდი სურვილია  ვაკეთო კეთილი საქმე,დავეხმარო გაჭირვებულ 

ადამიანებს,ხელი გავუწოდოყველას,მოვუსმინო,გავიზიარო და 



აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით და თანადგომით 

გადავწყვიტო ჩემი თემის პრობლემები. 

    

     


