
       

                                                 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის ლელა ნაცვალაძის ანგარიში  

 

(უფლებამოსილების ცნობიდან - 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 29 იანვრამდე 

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ) 

მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო ! 

მინდა ყველა იმ ადამიანს,რომელმაც მხარი დაუჭირა იმ პოლიტიკურ გუნდს, 

რომელსაც მე წარმოვადგენ, მადლობა ვუთხრა რადგან, უკვე მესამედ მომეცა 

საშუალება გავმხდარიყავი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დეპუტატი.კარგად მესმის,რომ ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა და დიდი 

ვალდებულება და შევეცდები ჩემს ამომრჩეველს და არა მარტო მათ იმედები არ 

გავუცრო. 

 2014 წლის 2 აგვისტოდან ვარ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით 

ორგანოში საკრებულოს წევრი, “საფინანსო-საბიუჯეტო“  და „განათლების, 

კულტურის,სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის დაცვისა და 



სოციალურ საკითხთა“ კომისიების წევრი,ცოტა მოგვიანებით კი გავხდი ფრაქცია 

„ჩვენი ოზურგეთის“ წევრი.თითქმის ორი წელია ვარ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული „გენდერული საკონსულტაციო 

საბჭოს“ თავმჯდომარე 

 

 საკრებულოს უფლებამოსილებიდან დღემდე მონაწილეობა მივიღე  საკრებულოს 13 

სხდომაში, მიღებულ იქნა 95 განკარგულება, დამტკიცდა 42 დადგენილება.  ფრაქცია 

„ჩვენი ოზურგეთის“- 6 სხდომაში, „ საფინანსო-საბიუჯეტო“ კომისიის - 14 სხდომაში, 

„ განათლების, კულტურის,სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალურ საკითხთა“ კომისიის -12 სხდომაში და 1 ერთობლივ 

სხდომაში. 

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მივიღე მონაწილება საკრებულოს ძირითადი 

საკითხები განხილვაში  

1. საკრებულოს ხელმძღვანელობისა და თანამდებობის პირთა არჩევა, რეგლამენტის 

დამტკიცება, კომისიების, კომისიათა თავმჯდომარეებისა, კომისიების დებულებების 

დამტკიცება,  2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და 2014 წლის შესყიდვების 

გეგმაში ცვლილებების დამტკიცება, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება,რეგლამენტში 

ცვლილებები. კულტურის აიპ-ის,მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების აიპ-ის შექმნა.      

   წარმოვადგენ ბიუჯეტის    შემოსულობების    მაკონტროლებელ ჯგუფს, 

დავამტკიცეთ 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების გეგმა. 

  მოვისმინე გამგეობის საფინანსო სამსახურის მე-3 კვარტლის ანგარიში. 

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული 

საქმიანობის შესახებ. 

ასევე საკრებულოს გენდერულმა საბჭომ წარუდგინა საკრებულოს ორი პროექტი 

რომელსაც მე წარმოვადგენ. 

 ზემოთხსენებულ პერიოდში  მქონდა მოქალაქეთა 6 მიღება,  ჯამში მიღებული მყავს 

20 მოქალაქე, ასევე მქონდა ამომრჩევლებთან 7 შეხვედრა, მათი ძირითადი 

პრობლემები გამოიხატება შემდეგში: 

1: დასაქმების პრობლემა 



2.  სოფ: დვაბზუს გაზიფიცირება. 

3.  სოფ .გ/დვაბზუს გზის მოწესრიგება. 

4.  ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარებები 

5.  საოპერაციო და სამკურნალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება 

6.  სანიაღვრე არხის მოწესრიგება სოფ: ბოხვაურში 

 ზემოთაღნიშნულ პრობლემებზე კონკრეტულ პირებს გავუწიე შესაბამისი 

დახმარება. 

როგორც საკრებულოს წევრი ქალი და  ოზურგეთის გენდერული საბჭოს  

თავმჯდომარე მონაწილეობა მივიღე ,, საკრებულოს წევრ ქალთა მეორე ფორუმში“ 

(03.11.2014წ, თბილისი, სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერია), 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. 

 10.11.14წელს ( თბილისი, რედისონი)  მიწვეული ვიყავი, 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. 

     როგორც, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტეტის საკრებულოსთან არსებული 

გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ამავე საბჭოს წევრებთან ერთად 

მიწვეული ვიყავით საქართველოს   პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე, სადაც 

ასევე მნიშვნელოვანი დისკუსიები გაიმართა რეგიონალურ დონეზე არსებულ 

გენდერულ საკითხთა პრობლემებზე. 

 

 



მონაწილეობა მივიღე ტრენინგებში:  

1. მუნიციპალური ბიუჯეტირება და სახელმწიფო შესყიდვების 

ადმინისტრირება. (26-27 სექტემბერი 2014წ. თბილისი, ბაზალეთი-პალასი) 

2. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში.                                                       

(25-26 11.14წ.ოზურგეთი) 

3. გენდერული თანასწორობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.                   

(18-19 09.14წ ურეკი) 

 

                                             

 

 უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში  სწორადაა 

განსაზღვრული პრიორიტეტები: 

• ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

• განათლება; 

• კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა. სპორტისა და 

ტურიზმის განვითარება; 

• მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.   

 

                               


