
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წელს გაწული საქმიანობის 

შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას ანგარიში 

 

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მიხედვით, მე დავით 

დარჩია, როგორც საკრებულოს წევრი და ამავე დროს საკრებულოს თავმჯდომარე 

ვალდებული ვარ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ამომრჩევლებს ჩავაბარო. 

საკრებულოს, როგორც თვითმმართველი ერთეულის ძირითად პოლიტიკური 

ორგანოს ხელმძღვანელობა, განაპირობებს  ჩემი, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის  

პოლტიკური თანამდებობის პირის სტატუსს. ხოლო ნდობის მაღალი მანდატი 

განპირობებულია მოსახლეობისა და შემდეგ უკვე საკრებულოს წევრების მხრიდან 

გამოცხადებული ნდობით და დაკისრებული პასუხიმგებლობით. ჩემი საქმიანობის 

მთავარი მიმართულებაც მიღებული ნდობის შენარჩუნება, პოლიტიკური პროცესების 

მართვა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებაა. 

2015 წელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უპირველესად 

საკრებულოს საქმინობის დაგეგმვით დაიწყო. საკრებულოს სამუშაო გეგმა 

გამომდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტტების დოკუმენტიდან და 

ემსახურება ამ დოკუმენტის განსაზღვრული ამოცანების შესრულებას. თუმცა საქმინობის 

დაგეგმვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ  სამუშაო გეგმით. ჩვენ კომისიების, ფრაქციების, 

გამგებლის წინადადებების გათვალისწინებით ყოველთვიურად ვახდენთ  მორიგი 

სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენას, სადაც ხდება  განსაზღვრული საკითხების 

დეტალიზება, დაკონკრეტება. 

სწორედ ამ პრინციპების დაცვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ჩემი 

თავმჯდომარეობით 2015 წელს ჩაატარა 21  სხდომა, სადაც, მიღებლ იქნა 98 განკარგულება, 

დამტკიცდა 49 დადგენილება. ხოლო ჩემს მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოცემულ იქნა 90 

ბრძანება. 

კანონიერება, საჯაროობა, კოლეგიურობა, ადგილობრივი ხელისუფლების 

ერთიანობის პრინციპი და მოსახლეობის წინაშე ანგარიშვალდებულება - ეს ის ძირითადი 

მიმართულებებია, რომლითაც საკრებულო და მე, მისი თავმჯდომარე ვხელმღვანელობ. 

სწორედ ამ პრინციპების დაცვითა  და საკრებულოს განსაზღვრული უფლებამოსილებების 

შესრულებით იწყება თითოეული სამუშაო დღე.  

      საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაცია და უფლებამოსილების განხორციელება 

ეფუძვნება  საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, ხოლო საკრებულოს მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტები შეესაბამება უპირატეს იურიდიული ძალის მქონე აქტებს. 

     თამამდ და სიამაყოთ შემიძლია აღვნიშნო, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო არის ღია და გახსნილი ორგანო, დემოკრატიული პრინციპების მაქსიმალური 

დაცვით,  ვუზრუნველყობთ საზოგადოების ინფორმირებას მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე ყველა პროცესის შესახებ.  საკრებულოს საქმიანობის გამჭვირვალობა , 

გადაწყვეტილების შემუშავების, მიღების და აღსრულებაზე კონტროლის პროცესში 

მოქალქეთა მაქსიმალური ჩართულობა ჩვენი საქმიანობის მნიშვენელოვანი მონაპოვარია. 

საკრებულომ 2015 წელს მრავალი ნოვატორული მექანიზმი დანერგა,  ყველანაირი 

ბარიერი გააუქმა ინფორმაციის საჯაროობის, ხელმისაწვდომობისა და მოქალქეების 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფის 

მიზნით.  



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაინერგა  ელექტრონულ საქმისწარმოება, რაც 

ნიშნავს მოსახლეობისთვის შესაძლებლობას, სოფლიდან გაუსვლელად ისარგებლონ 

მუნიციპალური სერვისებით. ამ კუთხით საკრებულომ კიდევ უფრო მეტი 

შესაძლებლობები შესთავაზა თითოეულ მოქალაქეს, ციფრული ტექნოლოგიების       

გამოყენებით  და  პროექტის „მართე სახლიდან“ განხორციელებით. არასამთავრობო 

ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდულ რესუსრცენტრსა” და საკრებულოს შორის ხელი 

მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, და პროექტის ფარგლებში ჩვენ 

დავიწყეთ საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება ინტერნეტის მეშვეობით. 

რამაც კიდევ უფრო გაუადვილა ჩვენს მოსხლეობას წვდომა ინფორმაციასთან, ჩართულობა 

თვითმმართველობის განხორციელების  პროცესში. თითოეულ მოქალქეს მიეცა 

შესაძლებლობა თავლი ადევნოს საკრებულოს სხდომებს და ჩაერთოს იმ მნიშვნელოვანი 

გადადწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელსაც საკრებულო კოლეგიალური 

პრინციპზე დაყრდნობით ღებულობს. 

დაინერგა გასვლით სხდომების ტრადიცია. ჩვენ ჩავატარეთ „განათლების, 

კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 

საკითხთა კომისიის“ გასვლითი სხდომა  დაბა ნასაკირალში, „სივრცთ-ტერიტორიული  

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის“ გასვლითი სხდომა  ცხემლისხიდის 

თემში,  ბიუროს გასვლითი სხდომა  კონჭკათის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს კი 

პირდაპირ მანიშნებელია,  რომ ჩვენ ყოველდღიურად კიდევ უფრო ვუახლოვდებით 

მოსახლეობას. თვითმმართველობა ხომ თავისი არსიდან გამომდინარე მოქალაქეებთან 

ყველაზე ახლო მდგომი ხელისუფლებაა. 

2015 წელს საკრებულომ რეგლამენტით გათვალისწინებული ვალდებულება -  „ღია 

კარის სხდომა“ ჩაატარა. მოქალაქეთა მოსმენის ყველაზე ოპერატიული, გამჭვირვალე და 

დემოკრატიულ სამყაროში წარმატებით აპრობირებული ეს მეთოდი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ისტორიაში პირველად ჩატარდა. მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს საშუალება მიეცათ გამგებლის, საკრებულოს 

თავმჯდომარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების წინაშე, 

სოფლებისა და საკუთარი ოჯახების პრობლემები გაეჟღერებინათ და ხელისუფლებისგან 

რეაგირება მოეთხოვათ. 

       საკრებულო კოლეგიური ორგანოა, რაც გულისხმობს საკითხთა მომზადების, 

განხილვისა და გაადწყვეტილების პროცესში ამ პრინციპის დაცვას. აქ გადაწყვეტილებები 

მიიღება საკრებულოს წევრთათვის პროექტების დროულად გაცნობის, საჭირო 

ინფორმაციისა და  კონსულტაციების მიღების , საკუთარი აზრის თავისუფალი გამოხატვის 

შესაძლებლობის უზრუნველყოფითა და კენჭისყრის გზით. ჩვენთვის თითოეული 

კოლეგის აზრი მნიშვნელოანია. დემოკრატიული პრინციპების გათვალისწინებითა და 

მოსახლეობის ინტერსებსზე დაყრდნობით, კამათით, მსჯელობით მივდივართ 

კონსესუსამდე. 

    ადგილობრივი ხელისუფლების ერთიანობის პრინციპის დაცვამ, რომელიც გულისხმობს 

წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოთა ერთ ორგანიზმად არსებობას, 

ჩამოაყალიბა ეფექტური მენეჯმენტი და საფუძველი ჩაუყარა სწორ ადმინისტრირებას.      

გამოვყოფდი რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, რომლეზედაც საკრებულომ 

სწორედ კოლეგიალურობის დაცვით მიიღო გადაწყვეტილებები, ხელისუფლების 

ერთიანობის პრინციპის გათვალისწინებით კი აღმასრულებელმა ორგანომ, მოსახლეობის 

ინტერესების შესაბამისად აღასრულა ეს გადაწყვეტილებები და უზრუნველყო 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გაადწყვეტა.  

უფრო კონკრეტულად:  



    აღმასრულებელი  ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ 2016 წლის ბიუჯეტის 

პროექტზე, საკრებულომ რიგგარეშე სხდომაზე, კომისიებსა და ფრაქციებში აქტიური 

განხილვების შემდეგ, მოსახლეობის ინფორმირებულობის და მათი ინტერესების 

გათვალისიწინების მიზნით,  საზოგადოებრივი დარბაზის, მედიის წარმომადგენლებისა 

და რიგითი მოქალაქეების  ჩართულობით, ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაც 

მოაწყო. საკრებულოს რეკომენდაციები და ინიციატივები აღმასრულებელმა 

ხელისუფლებამ გაიზიარა და 2016 წლის ბიუჯეტი  9 066,7  ათასი ლარით საკრებულომ 

ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა.   

პრიორიტეტები  ბიუჯეტში შემდეგნაირად განისაზღვრა: 

 -ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;  

- განათლების ხელშეწყობა; 

 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 

 

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.პრიორიტეტის 

ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა 

შენახვა და დაფინანსება -  ბიუჯეტში ამ მხრივ 2 235 400 ლარი გამოიყო. 

 მნიშვნელოვანი როლი მიენიჭა სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო 

წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების 

დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ჩვენ უკვე  შევძელით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების პრიველი და მეორე ცვლის აღმზრდელ -

პედაგოგებისთვის ხელფასების ზრდა, გამრავალფეროვნდა ბავშვთა კვების მენიუ. დაიწყო 

ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი საბვშვო ბაღების მშენებლობა: ცხემლისხიდის, 

ქვედა ბახვისა და ჭანიეთის ადმინიტრაციულ ერთეულებში; იგეგმება სოფელ 

ოზურგეთშიც. 

განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა დანერგა 

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ ინიციატივა და ის 100% -იანი გრანტის მფლობელ 

მოსწავლეების 3 000 ლარით და აღმზრდელი სკოლებს 1 000 ლარით დაჯილდოვებას 

გულისხმობს. 2015 წელს ჩვენ გვყავდა  ორი წარმატებული ახალგაზრდა სოფელ 

ოზურგეთიდან - სალომე მიქატაძე და სოფელ ბახვიდან - ნატა ბაჯელიძე. პროგამა წელსაც 

გრძელდება.  

  თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში 

განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და 

შეღავათებით უზრუნველყოფას. სხვადსხვა სოციალური პაკეტებთან ერთად, 100 % -ით 

ფინანსდება ,,C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის 

განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები, ინიციატივა ფრაქცია „ქართულ ოცნებას“ ეკუთვნის.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების 

პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა დაიწყო.მერიის ტერიტორიულ ერთეულში 



უსახლკარო ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაცია 

დასრულებულია.  ბინების გადაცემა უხლოეს დღეებში მოხდება, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ წესის 

გათვალიწინებით, რომელიც  საკრებულოს  თანხმობით დამტკიცდა. დროებითი სამუშაო 

ჯგუფი, ამ ნორმატიული აქტით  ხელმძღვანელობს, პროექტით 90 ოჯახი ისარგებლებს. 

      2015 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  სიმბოლოები: გერბი და დროშა დამტკიცდა. 

საკრებულოში   სიმბოლოების შემუშავების  მიზნით  შექმნილმა   დროებითმა სამუშაო 

ჯგუფმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი კვერღელიძის 

ხელმძღვანელობით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე, 

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ 

მხარდაჭერილი პროექტი დაამტკიცა. კონკურსში გამარჯვებული სიმბოლოების ავტორი 

მირიან კიკნაძეა, რომელსაც  კონკურსში გამარჯვებისათვის დაწესებული ჰონორარი - 

3000 ლარი გადაეცა. ჩვენ კი დღეს გვაქვს ჰერალდიკურ  პრინციპებზე მორგებული 

სიმბოლოები. 

     საკრებულომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების 

შემოღებისა და მინიჭების წესიც დაამტკიცა. ნორმატიული აქტი შემდეგ საპატიო 

წოდებებს განსაზღვრავს: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქე; 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დამსახურებული მოღვაწე; ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საპატიო მცხოვრები, ხოლო აღნიშნულ წოდებებს მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის ბრძანებით შექმნილი 7 კაციანი საბჭო ხმათა უმრავლესობისთ 

ანიჭებს,რომლის თავმჯდომარე მე გახლავართ. საბჭომ უკვე დაასახელა 

მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეები, მოღვაწეები, ეს ტრადიცია მომავალშიც 

გაგრძელდება. 

        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვს ტურიზმის განვითარება ძალზედ 

მნიშვნელოვანია.  ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია, როგორც სამთო, ასევე საზღვაო 

კუროტრით, სწორედ მათი განვითარება წარმოადგენს ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ 

პრიორიტეტს. უკვე დაიწყო  ურეკი-შეკვეთილის გეგმაზომიერ  განვითარებაზე მუშაობა,  

მალე საკურორტო ზონის ინფრატსრუქტურულად კეთილმოწყობა იგეგმება, რისთვისაც 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ „ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-

სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული 

უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის 

შეთანხმების შესახებ“ განკარგულება დაამტკიცა. პროექტზე საქართველოს ეკონომიკის და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით , შპს „არტსტუდიო პროექტმა“ იმუშავა. 

ეს გვაძლევს საშუალებას ტურისტული ზონა ურეკსა და შეკვეთილში განვითარდეს 

გეგმაზომიერად და არა ქაოტურად.  

      აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის განვითარების კონცეფციის ჩამოყალიბების შემდეგ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე 300 000 

ევროიანი დაფინანსება მოიპოვა. გურიის მუნიციპალიტეტები კონკურსში „ახალგაზრდა 

მეცნიერთა კლუბისა“ და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის - „სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტის“ მიერ შეთავაზებული იდეის საფუძველზე ჩაერთნენ. კონკურსი, მიზნად 

რეგიონების ტურისტული კერების პოპულარიზაციას ისახავს. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი არასამთავრობო, მედია და ბიზნეს სექტორთან ერთად ტურიზმის 

განვითარების კონცეფციის ავტორი და წარმდგენი გახდა. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 

შორის, გრანტის გადაცემის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების 

შესახებ საკრებულომ შესაბამისი განკარგულებაც მიიღო. 



     ეს ერთადერთი პროექტი არ არის რომელისაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარადჭერითა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

პარტნიორობით ახორციელებს. 

      ოზურგეთი, 2015 წელს,  ალიტუსის (ლიტვის რესპუბლიკა) მუნიციპალიტეტთან 

ერთად, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის 

გამარჯვებულიც იყო.მორიგი ერთობლივი პროექტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 

მუნიციპალიტეტსა და ოზურგეთისათვის სოციალური სერვისების მოდელების შექმნისა 

და სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის გაცნობას ითვალისწინებდა. 

     პროექტის ფარგლებში ოზურგეთს ალიტუსის რაიონის წარმომადგენლები  ეწვევიან. 

ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სასწავლო-საინფორმაციო სემინარი, კონფერენცია 

გაიმართა.მოეწყო  შეხვედრები სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორთან გურიის 

მხარეში გია სალუქვაძესთან, მუნიციპალიტეტის გამგებელთან მერაბ ჭანუყვაძესთან, ქ. 

ოზურგეთის მერთან ბეგი სიორიძესთან, საკრებულოს წევრებთან. შემდეგ კი ლიტვაში, 

კერძოდ ალიტუსის მუნიციპალიტეტში, სამუშაო ვიზიტით, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დელეგაციაც იმყოფებოდა, რომლის წევრი მეც გახლდით  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი კვერღელიძესთან, გამგებლის 

მოადგილე გიორგი ღურჯუმელიძესათან, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი გია მამაკაიშვილსა და საკრებულოს აპარატის უფროსი ნანა თავდუმაძესთან 

ერთად. ჩვენ  ალიტუსის მუნიციპალიტეტში პროექტით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს 

დავესწარით. ასევე ოფიციალური შეხვედრები გაიმართა, მუნიციპალიტეტის მერთან, 

ადმინისტრაციის დირექტორთან და სხვადსხვა სამსახურების უფროსებთან. 

     აღნიშნული პროექტით ორივე მუნიციპალიტეტს საშუალება მოგვეცა გამოცდილების 

გაზიარებითა და დისკუსიის საფუძველზე ერთობლივი სოციალური სერვისების 

განვითარების კუთხით სამომავლო სტრატეგია შევიმუშავოთ. 

 

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კვლავ აქტიურად აგრძელებს 

თანამშრომლობას საზოგადოებრივ დარბაზის წევრებთან, რომელთა თანამონაწილეობით 

ხშირად იმართებოდა ბიუროს სხდომებიც. საკრებულო საზოგადოებრივი დარბაზის 

წევრების რეკომენდაციებსა და ინიციატივებს ითვალისიწნებს, მაგალითისთვის,  

საკრებულოს წევრებმა , სდგკ -ს ( საქართველოს დემოკარტიული განვითარების კავშირი) 

ინცირებული საკითხები,მათ შორის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების 

ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ 

წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის 

დამტკიცების" შესახებ შესაბამისი ნორმატიული აქტიც მიიღეს, რომელიც უკვე 

დაწყებული პროგრამული ბიუჯეტირების პროცესის წარმატებით გაგრძელებას 

გულისხმობს.ასევე „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 

ამომრჩევლებისათვის ყოველწლიური წარსადგენი ანგარიშის ფორმა" 

დაამტკიცეს. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრებისგან დაკომპლექტდა და  

მუდმივმოქმედი კომისია, რომელიც მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების 

დოკუმენტაციებსა და განცხადებებს განიხილავს, მერიის ტერიტორიულ ერთეულში 

უსახლკარო ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი კორპუსში ბინების გადაცემის თაობაზე. 

     მუნიციპალიტტეი  კვლავაც აგრძელებს საკრებულოსთან არსებული  გენდერული 

საკონსულტაციო საბჭოსთან აქტიურ თანამშრომლობას. დაფინანსდა   პროექტის „კიბო 

განაჩენი არ არის“, რომელიც ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის,  ფსიქოსარეაბილიტაციო 

კურსის ჩაატარებას გულისხმობს.  

საკრებულომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა სხვდსხვა 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. მათ შორის „ქალები რეგიონის 

განვითარებისთვის“, „გურიის ახლაგაზრდულ რესუსრსცენტრი“, მხარეების საერთო 



შეხედულებით აუცილებელია ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის განმტკიცება, შემდგომში მათი 

საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით. სამოქალაქო ჩართულობის, ინფორმაციის 

თავისუფლების, ელექტრონული კომუნიკაციის და ზოგადად ელექტრონული 

პრინციპების დანერგვის მიზნით , პროექტის "მართე სახლიდან" ფარგლებში, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებისთვის, ტრენინგებიც  ჩატარდა. 

     ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ ხელს უწყობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეფექტურ 

საქმიანობას, რომლის მთავარი კრიტერიუმი გამჭვირვალობა და მოსახლეობის წინაშე 

ანგარიშვალდებულებაა. 

    საკრებულოს აპარატი, რომელიც თავისი არსით საკრებულოს საქმიანობის 

ორგანიზაციულ - ტექნიკურ  უზრუნველყოფას ახლორციელებს, ასევე ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობაზე ზრუნავს.   რეგლამენტით დეტალურად არის გაწერილი 

პრიაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულება, ოზურგეთის მუნიციპლატეტის ვებ-გვერდი  ( 

www.ozurgeti.org.ge) და ფეისბუკ  გვერდი („ოზურეგთის მუნიციპლაიტეტის საკრებულო“ 

)-  ყოველდღიურ რეჟიმში ახლდება,  როგორც მუნიციპალიტტეში მიმდინარე პროცესების 

ამსახველი  სიახლებიით, ასევე მოქალქეებს ინფორმაციას აწვდის კანონმდებლობით 

დადგენის  ვადაში საკრებულოს, ბიუროს, კომისიებისა და ფრაქციების სხდომების 

ჩატარების ადგილზე, დროსა და თარიღზე. აქვეყნებს საკრებულოზე დასამტკიცებელ 

აქტებს, შემდეგ უკვე მიღებულ ნორმატიულ აქტებს, საკრებულოს წევრების და 

თანადებობის პირების ანგარიშებს.  ამ  მხრივ საკრებულოს ბიურო დამატებით  ყოველ 

თვიურად ისმენს კომისიების თავმჯდომარეებისგან გაწეული საქმიანობის ანგარიშსა და 

ფრაქციათა ხედვებს. ხოლო წელიწადში ერთხელ საკრებულოს ყველა დეპუტატი 

ვალდებულია წლის განმავლობაში გაწეული საქმინაობის შემაჯამებლი ანგარიშით 

წარსდგეს ამომრჩევლების  წინაშე.  

ანგარიშები წარადგინეს, როგორც პროპორციული სიითა არჩეულმა საკრებულოს 

წევრებმა, ასევე სოფლების მაჟორიტარმა დეპუტატებმა, რომლებსაც ჩემს  კოლეგებთან 

ერთად, მუნიციპალიტეტის გამგებლი, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და გურიის 

მხარის ადმინსიტრაციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და ის  ონლაინ რეჟიმში  

ინტერნეტსივრცეში გადაიცემოდა. ეს არის პროცესი როდესაც თქვენს  მიერ 

ნდობაგამოცხადებული საკრებულოს წევრები ანგარიშს გაბარებთ, უშუალოდ 

გესაუბრებათ  შესრულებულ  ვალდებულებეზე, თქვენთან  ერთად სახავს სამომავლო 

გეგმებს და პრობლემათა გადაჭრის გზებს. სწორედ ასეთი მიდგომებით, 

დამოკიდებულებით ვცდილობთ თანაზიარი გაგხადოთ ყველა იმ პროცესის,  რომელიც 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. თვითმმართველობა არის ხალხთან ყველაზე ახლო 

მდგომი ხელისუფლება, რაც ვალდებულებებთან ერთად დიდ პასუხიმგებლობას 

გვაკისრებს. 

და ბოლოს რამოდენიმე სიტყვით შევაჯამოთ განვლილი წელი. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი პროგრესის გზას ადგას, ამაზე მეტყველებს 2015 წელთან  შედარებით 

გაზრდილი ბიუჯეტი, ის ნოვაციები რომელიც კიდევ უფრო აადვილებს და ეფექტურს 

ხდის კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, ის მიღებული გადაწყვეტილებები,  რომლებიც 

პირდაპირ კავშირშია ხალხის ინტერესებთან და ამ გადაწყვეტილებების საფუძუველზე 

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური თუ კულტრული 

მიმართულებით  ღონისძიებები.  ეს ყველაფერი კი მერწმუნეთ თავდაუზოგავი შრომის, 

გათავისებული პასუხისმგებლობის და მუნიციპალიტეტის ყველა რგოლის 

კოორდინირებული მუშაობის შედეგია.  

http://www.ozurgeti.org.ge/


მადლობა ნაყოფიერი 2015 წლისთვის პირველ როგში ჩემს კოლეგებს- საკრებულოს 

წევრებს, რომლებმაც დიალოგის, კამათის, შეხედულებების ურთიერთ გაზიარების 

საფუძველზე მიიღეს ის  გადაწყვეტილებები, რომლებიც შემდგომ  ნორმატიული აქტების 

სახეს იღებენ და მათ მუნიციპალიტეტის გამგეობა  ასე ეფეტქურად ახორცილებს. 

მადლობა მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ბ-ნ მერაბ ჭანუყვაძეს და მის გუნდს, 

ყველა იმ საჭირო ინიციატივისთვის, იმ პროექტების განხორციელებისთვის, რომლებიც 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წინსვლას ემსახურება. მადლობა გურიის მხარის 

გუბერნატორს, ბ-ნ გია სალუქვაძესა და მხარის ადმინისტრაციას კოორდინირებული 

მუშაობისთვის;   საკრებულოს აპრატს და თითოეულ თანამშრომლეს, რომლებიც 

პროფესიონალიზმითა და  პასუხიმგებლობის დიდი გრძნობითა ასრულებენ დაკისრებულ 

ვალდებულებებს. და ბოლოს მადლობა თითოულ ჩვენს მოქალაქეს თმენისა და დიდი 

ნდობისათვის. მესმის,  მუნიციპალიტეტში კვლავ ბევრი პრობლემა რჩება მოსაგვარებელი, 

მითუმეტეს მძიმე მემკვიდრეობის ფონზე, თუმცა მერწმუნეთ, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ყველა წარმომადგენელი ვცდილობთ მოსახლეობასთან დიალოგის 

გზით და მათთან ერთად პრიორიტეტების დასახვით, ახალი ინიციატივებით, 

ურთიერთთანამშრომლობაზე აგებული საქმიანობით,   ეტაპობრივად, ყველა სოფელში 

მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა, ხელი  შევუწყოთ განათლებას, გავაუმჯობესოთ 

სოციალური გარემო. მე მჯერა, 2016  წელს კიდევ უფრო მეტი განხორცლეებული 

პროექტებისა და  შესრულებული ვალდებულებების შემაჯამებელი ანგარიშით 

წარსვდგები თქვნ წინაშე. 

 


