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 ოზურგეთის     მუნიციპალიტეტის      საკრებულოს        წევრის,         გელა ჩავლეშვილის      
2016  წელს        გაწეული     საქმიანობის      ანგარიში

          ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს     წევრი,     გელა ჩავლეშვილი 
წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეული ვარ  ბოხვაურის მაჟორიტარული ოლქიდან.  
საკრებულომ   საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ ამირჩია.

     საანგარიშო პერიოდში  საკრებულოს ყველა სხდომაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული 
და ამასთან აქტიურად ვმუშაობდი კანონქვემდებარე აქტების მიღება-გამოცემაზე.       2016 
წელს ჩემი  თავმჯდომარეობით,     საკრებულოს ბიუროს მიერ წინასწარ დამტკიცებული 
გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად,  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ ჩაატარა 21    სხდომა . 
სულ განხილულ იქნა 26 საკითხი და გამოტანილი იქნა კომისიის 8 დასკვნა.

         სოფელ ბოხვაურის სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემატიკიდან განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და სოციალური  საკითხები. სწორედ 
ამ მიმართულებით იქნა გამახვილებული ჩემი ყურადღება .    

         2016 წელს ბოხვაურში შესრულებული იფრასტრუქტურული სამუშაოები ასე 
გამოიყურება:

_სოფლის მხარდაჭერის პროექტით  სულ შესრულებულია  44 032 ლარის სამუშაოები, მათ 
შორის

1) გზის ორმული შეკეთება_  22 362ლარი;

2)გარე განათება:_9123 ლარი;

3) სტადიონის ღობის შეკეთება(ჭალა, ბოხვაური)_ 7544ლარი;

4) გაბიონის მოწყობა_4832 ლარი;

5) ამბულატორიისათვის წყლის ტუმბოს შეძენა_171ლარი.



_სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებით სულ შესრულებულია_99 886 ლარის სამუშაო, 
მათ შორის

1)სახურავების გადახურვა-98 748 ლარი;

2) მოხრეშვა 1138  ლარი;

_ჭალა-ბოხვაურში გზების მოხრეშვა დაგრეიდერებაზე დახარჯულია 2590 ლარი,  მათ 
შორის

 0,40 ფრაქციის  ქვიშა-ღორღი წლის განმავლობაში შემოტანილია 185 კბმ(წინა წელს იყო 
54 კბმ);

_ გარდა აღნიშნულისა წლის განმავლობაში სპეცტექნიკამ( ჯსპ, გრეიდერი და სატვირთო 
მანქანა) სხვადასხვა სახის   სამუშაო შეასრულა ღირებულებით 1350 ლარი, აქედან 
თოვლიდან გზების გაწმენდაზე დაიხარჯა 850 ლარი. ;

_განხორციელდადა ბოხვაური-შემოქმედის 5 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაციის 
პირველი ეტაპი, რომლის ღირებულება შეადგენს  340 000 ლარს. 

პროექტი  დასრულდება მიმდინარე წელს,  მისი მთლიანი ღირებულება შეადგენს   2 002 
761 ლარს.

სოფლის ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებაზე 2016 წელს 
დახარჯულია სულ 487858 (2015 წელს იყო 94639) ლარი).

_საანგარიშო პერიოდში   სოციალური დახმარების სხვადასხვა პროგრამით  ბიუჯეტიდან 
დაფინანსდა  107  ჭალა- ბოხვაურელი,  მათ შორის:  64  მოქალაქეს გაეწია 150 ლარიანი 
დახმარება(სულ 9600ლ); დიალეზის პროგრამით დაფინანსდა ერთი მოქალაქე( 360 ლ); 
იძულებით ადგილნაცვალ პირთა დახმარების პროგრამიდან ერთი მოქალაქე(200ლ); 
სამედიცინო მომსახურების პროგრამიდან ოთხი მოქალაქე(სულ 826ლ);   c ჰეპატითით 
დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამიდან დაფინანსდა 7 მოქალაქე(სულ  1009ლ); 
ლეიკემია და ონკოლოგიის პროგრამიდან დაფინანსდა 5 მოქალაქე(სულ 2044ლ); 25  
მოქალაქე დაფინანსდა სარეზერვო ფონდიდან(სულ 9643ლ).

საანგარიშო პერიოდში საახალწლო სასაჩუქრე ამანათები გადაეცა 9 მოქალაქეს(სულ 1440 
ლ)

სულ საანგარიშო პერიოდში სოციალური დახმარების სხვადასხვა პროგრამით 
ბიუჯეტიდან ბოხვაურის მოქალაქეებზე დახარჯულია 25 122 ლარი

გელა ჩავლეშვილი

კომისიის თავმჯდომარე



საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია


