
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

ანგარიში 

(2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ) 

 

საანგარიშო პერიოდში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა თვისი 

საქმიანობა სამართლებრივი საფუძვლების თანახმად განსაზღვრული უფლებამოსილების მიხედვით 

წარმართა, რაც სტატისტიკურ მონაცემებსა და იმ დამატებით ფორმებსა და საშუალებებში აისახა, 

რომლებმაც უზრუნველყო  საკრებულოს შეუფერხებელი, ეფექტური საქმიანობა,  გამჭვირვალობა და 

მოსახლეობის ჩართულობა.  

 სტატისტიკა 

თავდაპირველად, წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოების შესახებ, სტატისტიკურ 

ინფორმაციას:  

➢ ორგანიზაციულ ტექნიკური უზრუნველყოფა გაეწია ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  

• საკრებულოს 17,  

• მუდმივმოქმედი კომისიების  35, 

• საკრებულოს ბიუროს 23,  

• საზოგადოებრივი დარბაზის 3, 

• OGP -ღია მმართველობა პარტნიორობის საკითხებზე, დროებითი სამუშაო 

ჯგუფის  3 სხდომას.  

➢ მიღებულია 87  სამართლებრივი  აქტი,  აქედან: 

✓ 17 დადგენილება,   

✓ 70 განკარგულება; 

✓ გამოიცა 141  ბრძანება. 

 

➢ დარეგისტრირებულია: 322- შემოსული, 232 გაგზავნილი   კორესპოდენცია, 

ელექტრონული პეტიცია - 6, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა-35,

 სხვადასხვა სახის წერილები და  მიმართვები; 

➢ ჩვენს მიერ შემუშავებული/მომზადებული იქნა 3 დადგენილების

 პროექტი, რომელიც მიღებული იქნა საკრებულოს მიერ. 

  

➢ 35 განცხადება დარეგისტრირებულია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე. 

ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდა კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილ 

ვადებში. ადგილი არ ქონია  საჯარო ინფორმაციაზე უარის თქმას. 

 

ელექტრონულად მიმდინარეობს შემოსული, შიდა და გასულ კორესპოდენციათა, 

საკრებულოს მიერ მიღებული ყველა სამართლებრივი აქტის რეგისტრაცია, მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეების დასკვნებისა და მათი ანგარიშების გამოქვეყნება.  

 

 

➢ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ- გვერდზე განთავსდა ყველა 

სახის საჯარო ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეები.  

     

 



 

 

 ორგანიზაციული, ტექნიკური, საინფორმაციო საკითხები 

 

 

2021 წლის 1 იანვრიდან დღემდე აპარატი ახდენდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ბიუროს, საზოგადოებრივი დარბაზის, 

საკრებულოს სხდომების ორგანიზებას, საკრებულოს წევრების გაფრთხილებას საკრებულოს 

სხდომებზე, კომისიათა სხდომებზე და საჯარო განხილვებზე დასასწრებად, მასალების 

გადამრავლებას. 

 

კომპიუტერული მომსახურება გაეწიათ, საკრებულოს მუდივმოქმედი კომისიების მიერ 

წარმოდგენილ ანგარიშებს, ყოველთვიურად გაწეული მუშაობის შესახებ  ანგარიშებს. კომპიუტერული 

მომსახურება გაეწია გასაგზავნ წერილებსა და განცხადებებს; პასუხი გაეცა კომისიებში და ფრაქციებში 

შემოსულ ელექტრონულ კორესპონდენციას. 

 

პარალელურად შუქდებოდა საკრებულოს, საკრებულოს თანამდებობის პირების, წევრების 

ყველა აქტივობა და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენები, როგორც 

ადგილობრივ, აგრეთვე, ცენტრალურ მედია საშუალებებში. მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა მედია–

საშუალებებთან და ჟურნალისტებთან ურთიერთობების წარმართვა; მათთვის ინფორმაციის მიწოდება 

საკრებულოსა და საკრებულოს წევრების საქმიანობის შესახებ. მომზადდა პრესრელიზები, ორგანიზება 

მოხდა საკრებულოს თანამდებობის პირების ინტერვიუებისა და საჯარო გამოსვლების. 

 

შეუფერხებლად მიმდინარეობდა საკრებულოს წევრების და აპარატის თანამშრომლების 

ტექნიკური მომსახურება, აგრეთვე, სხვადსხვა მატერიალური მასალით აღჭურვა. საანგარიშო პერიოდში 

განაწილდა სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთები, აგრეთვე სადეზინფექციო ხსნარი და სამედიცინო 

პირბადეები. პერიოდულად ხდებოდა, ცალკეულ მოთხოვნათა საფუძველზე, წერილების, მიმართვების 

გაგზავნა მერიისთვის,  სხვადასხვა ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით. 

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატის 

თანამშრომელთა საწვავით უზრუნველყოფისა და ხარჯვის მონიტორინგი. პერიოდულად ხდებოდა, 

ტექნიკური პრობლემების აღრიცხვა, კომპიუტერული ტექნიკის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. 

 აპარატის გამართულმა მუშაობამ ხელი შეუწყო პანდემიის პირობებში საკრებულოს წევრებს 

ეფექტურად და შეუფერხებლად განეხორციელებინათ თავიანთი საქმიანობა.  

 

 

 

 მოქალაქეთა ინფორმირება, ანგარიშგება, შეხვედრები. 

 

მოქალაქეთა ინფორმება საკრებულოს საქმიანობის შესახებ, მათი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა,საკრებულოს აპარატის საქმინობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კორონა ვირუსი 

პანდემიამ, კიდევ უფრო აქტუალური გახადა ელექტრონული ინსტრუმენტების გამოყენება, რაც არის 

შესაძლებლობა  მოქალაქის დროული ინფორმირების, თვითმმრთველი ორგანოს საქმინობის 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის.  

  

სწორედ, მოქალაქეთა დროული ინფორმირებისა და მეტი გამჭვირვალობის მიზნით, განახლდა 

მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდი - www.ozurgeti.mun.gov.ge   განახლებული დიზაინი, ადვილად 

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და ღრმა საძიებო სისტემა, ადაპტირებული შშმპირებისთვის, მობილურის 

ანდროიდ და აიოს ვერსიებით, სრულად პასუხობს ახალ გამოწვევებს. ვებ გვერდი შემუშავდა 

განყოფილების წევრებთან მჭიდრო კომუნიკაციით და მათი უშალო მონაწილეობით.  ამ ეტაპზეც, 

აქტიურად მიმდინარეობს ახალი ვებ გვერდის მონიტორინგი და პროცესში აღმოჩენილი პრობლემების 

აღმოფხვრა. 

 

ოზურგეთის საკრებულოს ონლაინ გამოკითხვის სისტემა- გამოკითხვა ონლაინ ჩართულობის კარგი 

მაგალითია. დარგობრივ კომისიებს მიეცა შესაძლებლობა, პანდემიის პირობებში, უწყვეტ რეჟიმში,  

http://www.ozurgeti.mun.gov.ge/


 

 

ოპეატიულად და კანონმდებლობის სრული დაცვით გაემართა მოსახლეობასთან  კონსულტაციები ან/და 

აზრის გამოკითხვა, საკრებულოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე. აპარატმა მოახდინა 

გამოკითხვის ტექნიკური, ტექსტობრივი, საინფორმაციო უზრუნველყოფა.  

 

  ეფექტურად მუშაობს ინფორმირების სმს-სისტემა. აპარატი, ასევე,  უზრუნველყოფს  

მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ოპერატიულად. ინფორმაციას საკრებულოს, კომისიების 

სხდომების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ღებულობს ათასამდე  ჩვენი თანამოქალაქე.   

 

საკრებულოს სხდომების, ანგარიშების წარდგენის პირადპირი ტრანსლირება ინფორმირების ერთ-

ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია. გაიზარდა მაყურებელთა რიცხვი, კარგად მუშაობს  ონლაინ 

შეკითხვების სისტემა, რაც უზრუნველყოფს უკუკავშირს. აპარატის მიერ განხორციელდა საკრებულოს 17 

სხდომის პირდაპირი ტრანსლირება. მოქალაქეთა მეტი ინფორმირებულობის მიზნით, ფუნქციონირებს 

ვიდეო არქივი, სადაც აპარატი ახდენს სხდომების სრული ვიდეოჩანაწერების განთავსებას.  

 

  საკრებულოს წევრებთან შეთანხმებით მომზადდა ამომრჩევლებთან შეხვედრის და

 ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკები. ასევე, მომზადდა, ამომრჩეველთა წინაშე, საკრებულოს წევრების 

მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის ჩაბარების გრაფიკი.  

საკრებულოს  წევრების მიერ, ამომრჩეველთან მიღების და ამომრჩეველთან შეხვედრის დადგენილი 

გრაფიკის შესაბამისად,  

 

 

განხორციელებული იქნა 560 შეხვედრა და 552 მიღება, რაც დაფიქსირდა ოქმების სახით  ექნიკური

 და საოქმო მომსახურება გაეწია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 8 ფრაქციას. შედგენილია

 სხდომის ოქმების ელექტრონული დოკუმენტაცია. მუნიციპალიტეტის თითოეული წევრის

 მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების განმსაზღვრელი ინფორმაცია

 მომზადებულია ყოველთვიურად ელექტრონულად, სადაც აღნიშნულია თითოეული

 დეპუტატის უფლება-მოსილების შესრულების დამადასტურებელი ინფორმაცია. დოკუმენტაცია 

დაარქივებულია. 

 

 მოქალაქეთა ჩართულობა /ელექტრონული მმართველობა  

 

ასეთია მოკლე მიმოხილვა იმ სამუშაოების, რომლიც დეტალურად აღირცხა თანამედროვე 

ელექტრონული ავტომატიზირებული სისტემის, დოკუმენტური ელექტრობრუნვის დანერგვის შედეგად, 

თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ამ ციფრებს მიღმა   ინოვაციურ ტექნოლოგიების 

გამოყენებით გაწეული საქმიანობაა, რამაც პრეცედენტი შექმნა, თუ როგორ შეიძლება დამატებითი 

მექანიზმების გამოყენებით ეფექტურად წარმართო საკრებულოს ორგანიზაციულ - ტექნიკური 

უზრუნველყოფა. 

საკრებულოს სტრატეგიამ, რომელიც უპირველესად თვითმმართველობაში მოსახლეობის აქტიურ 

ჩართვას ისახავდა მიზნად, აპარატის საჯარო მოხელეებს საშუალება მოგვცა წარმოგვედგინა 

ინიციატივები, რაც ინოვაციური მექანიზმების შექმნასა და ელექტრონული მმართველობის პრინციპების 

დანერგვას გულისხმობდა. 

უფრო კონკრეტულად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი ინოვაციური ტექნოლოგიების 

გამოყენება მოქალაქეების ადგილობრივ ცხოვრებაში ჩართვისა, რეგიონის თვითმართველობის 

ისტორიაში ნამდვილად არ ყოფილა. თავდაპირველად იყო თანმხვედრი სურვილი სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამავდროულად საკრებულოსთან არსებული 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები არიან, გამოგვეყენებინა თანამედროვე ტექნოლოგიები 

მოქალაქეების ჩართულობის ხელშესაწყობად. დამერწმუნებით ალბათ, მოსახლეობის მოლოდინებს, 

მათთან ურთიერთნდობის განვითარებას, სწორედ ჩართულობა უზრუნველყოფს.  

 

ამ მხრივ აღსანიშნავია: 

• საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება, როდესაც მოქალაქეებს საშუალება 

ეძლევათ ონლაინ რეჟიმში ადევნონ თვალი სხდომებს, ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების  



 

 

პროცესში, დასვან შეკითხვები და მიიღონ პასუხები; 

• საკრებულო, ასევე, უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ინფორმირებას სმს-ების მეშვეობით.  

ყველა დაინტერესებული პირი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით იღებს ინფორმაციას  

საკრებულოში დაგეგმილი სხდომების გამართვის შესახებ; 

•  კვლავ აქტიურად მუშაობს ელექტრონული პეტიციის პორტალი, რომელიც 

ინტეგრირებულია მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე. საანგარიშო პერიოდში 

დარეგისტრირდა 6 პეტიცია, რომლის დარრეგისტრირების პროცესში ტექნიკურ-

ორგანიზაცული, საინფორმაციო მომსახურება საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებმა 

შეასრულეს; 

• ვებ გვერდზევეა ინტეგრირებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პორტალი. სამოქალაქო ბიუჯეტი 

არის ერთ-ერთი ის წარმატებული პროექტი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც სხვა 

მუნიციპალიტეტებისთვისაც, როგორც მოქალაქეთა ჩართულობის  კარგი ინსტრუმენტი, 

გასათვალისიწნებელი მაგალითი გახდა; 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებ.გვერდზე ინტეგრირებულის სისტემა ვიზუალური 

ბიუჯეტი, რომელიც  უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მისი 

ვიზუალიზაციით; 

• OGP_Local – „ღია მმართველობა პარტნიორობის“ ადგილობრივი პროგრამის პორტალი, 

რომელი ვებ გვერდზეა ინტეგრირებული აერთიანებს ყველა იმ სიახელსა და აქტივობებს, 

რომელიც აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება და  ხორციელდება.  

 

 

 OGP_ Local , საერთაშორისო კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები. 

 

აპარატის თანამშრომლებმა საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ტრენინგებსა და 

ონლაინ კონფერენციებში. უზრუნველყვეს როგორც ონლაინ შეხვედრების ტექნიკურად გამართული 

წარმართვა, აგრეთვე, თავად მონაწილეობდნენ მათ შორის ღია მმართველობის პარტნიორობის 

ფარგლებში გამართულ სხვადასხვა კონფერენციებში, ინფორმაცია მიიღეს ღია მონაცემების მართვის 

დანერგვის პრაქტიკაზე, ჩაერთნენ ღია მონაცემების განკარგვისა და გამოქვეყნების საკითხებზე ონლაინ 

ტრენინგში, გაეცნენ ახალი ელექტრონული განცხადებების ერთიანი სისტემას-ms.gov.ge -ს, 

მონაწილეობა მიიღეს სისტემის პრაქტიკაში გამოყენების ტრენინგებში. 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა

 ეროვნულმა ასოციაციამ"  (NALAG), ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის -

UNDP საქართველოს პროექტების ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა

 მედია-ტურს ელექტრონული სერვისების პრეზენტაციასთან დაკავშირებით.   

 

 ასევე, ოზურგეთმა უმასპინძლა სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში პროგრამის,

 მონაწილეობის აკადემიის სასწავლო სესიის ფარგლებში.  აპარატმა უზრუნველყო ღონისძიებების 

 ორგანიზება ადგილობრივ დონეზე, როგორც ტექნიკური, ისე ინფორმაციული კუთხით. 

 

მოკლედ მოგახსენებთ, იმ კონფერენციების და ტრენინგ-სემინარების ჩამონათვალს, რომლებმაც 

კარგი შესაძლებლობა მოგვცა, როგორც  პროფესიული განვითარების, აგრეთვე,  საკრებულოში 

დანრეგილი ონოვაციური პროექტების პოპულარიზაციის, კარგი პრაქტიკების გაზიარების, როგორც 

ქვეყნის, აგრეთვე საერთაშორისო ასპარეზზე. შეხვედრები, რომელიც ძირითადად ონალინ ფორმატში 

მიმდინარეობდა, გახლავთ კარგი შესაძლებლობა, მიღებული ინფორმაციის თუ შემოთავაზებული 

ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე გავაგრძელოთ საკრებულოს საქმიანობაში ახალი 

ინსტრუმენტების დანრეგვა.  

 

 მონაწილეობა მივიღეთ:  

 

 

• სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ბენჩამრკინგის 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც ზომავდა მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხს  



 

 

მუნიციპალიტეტში. მერიამ და საკრებულომ ერთობლივად შეაფასეს მოქალაქეთა 

ჩართულობის ხარისხი და გამოავლინეს 2017-2019 წლების ტენდენციები ამ კუთხით. 

აღნიშნული კვლევის შედეგად გამოვლინდა გამოწვევები, რომლის საფუძველზეც 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში უკვე მომდევნო ეტაპზე ჩავერთვებით;   

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით, ონლაინ კონფერენცია - „საერთაშორისო 

ინიციატივა - თანამონაწილეობისთვის" გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეები ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის, ლატვიის, ლიეტუვას, პოლონეთისა და 

უკრაინის მუნიციპალიტეტების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები გახლდათ. მიზანი იყო: გამოცდილების გაცვლა, მრავალმხრივი 

ურთიერთობების განმტკიცება, თანამშრომლობის გაფართოება, ახალი პარტნიორობის 

დამყარება და თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა. 

 

მოგეხსენებათ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) 

ლოკალური პროგრამის წევრად აირჩიეს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან ერთად, გამოცდილების გაზიარების, არსებული პრაქტიკების 

გაუმჯობესებისა და ახალ თვისობრიობაში გადაყვანის საუკეთესო შესაძლებლობა მიეცა.  

პროგრამის ფარგლებში,  ადგილობრივ დონეზე შეიქმნა ფორუმი, რომელიც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების გარდა, პარტნიორ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს აერთიანებს.  საანგარიშო პერიოდში, OGP_local -ის ფარგლებში მონაწილეობა 

მივიღეთ არაერთ საერთაშორისო დონის კონფერენციასა და აქტივობებში, ასევე, ჩვენი 

ინიციატივით დაიგეგმა სხვადსხვა ღონისძიებები. კერძოდ: 

 

• ღია მმართველობა პარტნიორობის”, “ღია მთავრობის კვირეული” -ს (Opengovweek) 

ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინიციატვით, ონლაინ კონფერენცია გაიმართა. 

კონფერენციაზე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 

პარტნიორობით დანერგილი ციფრული მართვის საუკეთესო პრაქტიკაზე, ინოვაციებსა და 

ამ ციფრული მმართველობის მიღწევასთან დაკავშირებულ არსებულ გამოწვევებზე 

ისაუბრეს . 

• USAID GGI -ის ორგანიზებით და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით 

ონლაინ შეხვედრა გაიმართა კორუფციის რისკების შეფასების სისტემის დანერგვის შესახებ 

და  სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები დავსახეთ. ოზურგეთი იმ 9 მუნიციპალიტეტს 

შორისაა, რომელშიც ეს სისტემა დაინერგება. კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის 

დანერგვა აისახა OGP-Local-ის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებებშიც.  

• OGP Local -ის პროგრამის ფარგლებში, ოზურგეთის ფორუმის წევრების სამუშაო შეხვედრა 

გაიმართა. შეხვედრაზე სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის შემუშავებაზე ვიმსჯელეთ; 

• ჩავერთეთ ვებინარში "აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში ღია მმართველობის 

საკითხების მიმოხილვის შესახებ", ვებინარი OGP Local-ის გაცნობითი შეხვედრების სერიის 

ნაწილი იყო  და მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა ღია მმართველობის მდგომარეობა 

რეგიონში, პროცესის წამყვანი აქტორები, პარტნიორობის შესაძლებლობები, კარგი პრაქტიკა 

და გამოცდილების გაზიარება. 

 

 

•  დავესწარი OGP Local-ის პროგრამის ფარგლებში, ხონის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით 

გამართულ ფორუმს, ფორუმი „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ღირებულებების 

ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით ჩატარდა. ვისაუბრეთ ზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამოცდილებასა და მიღწევებზე. 

 

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/about/


 

 

 მიღწევები 

 

✓ კონფერენციაზე „ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის პლატფორმა 

2021” , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტრუმენტების 

წარმატებით გამოყენებისათვის , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს სერტიფიკატი გადმოეცა; 

✓  ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, 

მოწინავე მუნიციპალიტეტების ხუთეულში დასახელდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ინდექსის 2021 წლის შეფასების შედეგებით, რომელიც გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულობის მიხედვით დგება, ოზურგეთი კვლავ მოწინავეა. მიღწეული შედეგი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ უკვე წლებია გაცხადებული პოლიტიკის  და 

ამვდროულად იმ პროფესიული საჯარო მოხელეების მუშაობის შედეგია, რომლებიც წლების 

განმავლობაში დიდი პასუხსიმგებლობით ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს, ხელს 

უწყობენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობას და ზრუნავენ გაუმჯობესდეს  

ხარისხი.   

 

 

 დასასრული 

 

დასასრულს, მინდა აღვნიშნო რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა, საკრებულომ 

განსაკუთრებით სრული მზადყოფნა გამოხატა ყველა იმ ნოვაციისათვის, რაც მის ღიაობას და 

ანგარიშვალდებულებას გაზრდიდა. მიღებული გამოცდილების განზოგადებითა  და  საუკეთესო 

პრაქტიკის შექმნის შემდეგ გადავწყვიტეთ ამბიციური გეგმა განგვეხორციელებინა, ეს მცდელობაც 

წარმატებული დარჩა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ღია მმართველობა საქართველოს 

წევრი გახდა - მიმაჩნია,   რომ   ეს   მნიშვნელოვანი   გამოწვევაა, რადგან OGP მოიაზრება ღია 

განხორციელების მნიშვნელოვან პლატფორმად. ის, რომ ოზურგეთი მოხდა სამოქმედო გეგმაში 

თავისთავად მეტყველებს  ჩვენი  ხედვებისა  და საქმიანობის OGP-ის მიზნებთან თანხვედრაზე, თუმცა 

კიდევ დიდი ძალისხმევაა გასაწევი ამ მიმართულებით. 

 
დარწმუნებული ვარ, რომ საკრებულოს მონაწილეობა OGP-ის პროცესში სამომავლოდაც იქნება 

წარმატებული და გასათვალისწინებელ მაგალითი  სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის. 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს,  მაღალკვალიფიციურ საჯარო 

მოხელეებთან ერთად, სამომავლოდაც, საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს, მათი განხორციელება კვლავ 

დაკავშირებულია საკრებულოს, როგორც კოლეგიალური ორგანოს მზადყოფნასთან,გამოყენებული იქნას  

მოქალაქეთა ჩართულობის ყველა შესაძლო მექანიზმი.  თავის მხრივ საკრებულოს აპარატის თითოეული 

თანამშრომელი ამ მზადყოფნას ჩვეული კომპეტენტურობით, მაღალპროფესიონალური მიდგომით და 

ენთუაზიაზმით უპასუხებს. 

 


