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შესავალი  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიაზე. ჩრდილოეთ განედის 41056“ და აღმოსავლეთ გრძედის 41059“. 

მისი ფართობი შეადგენს  693,35 კმ2 .  

ოზურგეთს დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა, სამხრეთით აჭარა-გურიის ქედი, 

მდინარე ჩოლოქი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. აღმოსავლეთით ჩოხატაურის, 

ხოლო ჩრდილოეთით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.  

 

 

ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო 

წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო  წლიური ტემპერატურა 12–14 0C, 

შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი:  -10 0C. ქარის საშუალო 

სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ. 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შედის 1 ქალაქი, 4 დაბა და 24 სოფელი. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 82 707 კაცს. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 119, 29 კაც/კვ.კმ 

 

ქალაქი ოზურგეთი არის გურიის ადმინისტრაციული ცენტრი. იგი 

დედაქალაქიდან დაშორებულია 321 კმ.  

 

ამჯამად ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ძირითადი სექტორებია: 

სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მომსახურება, მშენებლობა, დასასვენებელი და 

რეკრეაციული საქმიანობა.  
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ადგილობრივი ეკონომიკის 80 %-მდე სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ 

ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის, 

თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე 

საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორი კურორტი – დაბა ურეკი და შეკვეთილი 

მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე, ხოლო ორი - გომისმთა და ვაკიჯვარი - აჭარა-

გურიის ქედზე.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის სახელმწიფო თეატრი, კინოთეატრი, 

სტადიონი, ორი სპორტდარბაზი, ორი მუზეუმი, ორი საავადმყოფო, კვლევითი 

ინსტიტუტი, კოლეჯი, ყველა სოფელში არის საჯარო სკოლა, ბაღი და სამედიცინო 

ამბულატორია.  

 

მუნიციპალიტეტს მართავს საკრებულო, რომელიც არჩეულია პირდაპირი 

კენჭისყრით და მის შემადგენლობაში არის 29 ტერიტორიული ერთეულის მაჟორიტარი 

და ათი პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი. 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ რგოლს ხელმძღვანელობს საკრებულოს მიერ 

დანიშნული გამგებელი, გამგეობა და შესაბამისი სამსახურები. 

2011 წლის ბიუჯეტი (ფაქტი) შეადგენდა 10 904 600 ლარს. მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი ზრდადია, რასაც არსებული ტენდენციაც ადასტურებს - უკანასკნელი 4 წლის 

განმავლობაში ზრდამ  32 % შეადგინა (2007 – 8 259 700 ლარი) 

 

2) სოციალ-ეკონომიკური პროფილი.   

 

2.1. მოსახლეობა 

 დემოგრაფიული დინამიკა 

ოზურგეთის მოსახლეობის რაოდენობა 2012 წლის მონაცემებით (წყარო – 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები) 

შეადგენს  82 707 ადამიანს. რომელთაგან ქალაქში ცხოვრობს  18 450 ადამიანი, დაბაში – 10 

392, ხოლო სოფელში  53 865 ადამიანი. 

2002 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

შეადგენდა 78 985 ადამიანს. 2012 წლის 1 იანვრსათვის მოსახლეობა გაიზარდა  3,4 %–ით – 

2722 ადამიანი. 

ასაკობრივი ჭრილის  მიხედვით: 6 წლამდე ასაკის ბავშვი – 3611; 6 –19 წლამდე – 

9073;  19 – დან ზევით –53492,  მათ შორის პენსიონერი –16531. 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 22 912  კომლი, აქედან ქალაქად 6 235,  

დაბებში – 2 858, ხოლო სოფლად 13 819 კომლი. 
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 ეკონომკური აქტივობა 

 

 01/2009 წელი 01/2010 წელი 01/2011 წელი 01/2012 წელი 

პენსიის მიმღები 

პირები, სულ 

17162 16993 16869 16531 

ასაკით 14034 13962 13917 13829 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირები 

2317 2341 2298 2119 

მარჩენალდაკარგული 

ოჯახების წევრები 
705 604 580 521 

სხვა 106 86 74 62 

წყარო – სოციალური მომსახურების სააგენტო  

ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში პენსიის მიმღებ პირთა რაოდენობა შემცირდა 631 

ერთეულით (3,7 %–ით). 

 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირები 

საარსებო შემწეობის 

მიმღებ პირთა რაოდენობა ოჯახი მოსახლეობა 
 01/2009 წელი 3715 11393 
 01/2010 წელი 3015 8920 
 01/2011 წელი 2750 8262 
 01/2012 წელი 2372 7463 
 წყარო – სოციალური მომსახურების სააგენტო 

2012 წლის იანვრის მდგომარეობით 2009 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა  შემცირებულია 36 %–ით 

(მოსახლეობა – 35 %–ით).  

 

 

2.2 ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა 

 

 სოფლის მეურნეობა  

 

სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია: მეცხოველეობა (ასევე 

მეფრინველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა), კურკოვანი და თესლოვანი 

მეხილეობა, მეციტრუსეობა, თხილის დამზადება, კივის დამზადება, მესიმინდეობა, 

მეჩაიეობა, ერთწლიანი კულტურები (მესიმინდეობა, მებოსტნეობა). 

სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი, ციტრუსისა 

და კივის ნაყოფი, ჩაი, ხურმა. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება, 

რომელზედაც საექსპორტო მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მთლიანი 

მოცულობა შეადგენს - 27 896 ჰა, მათ შორის: 

სახნავი - 5 946 ჰა; 

მრავალწლიანი ნარგავები - 15 362 ჰა; 

სათიბი - 432 ჰა; 

საძოვარი - 6 156 ჰა. 

 

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტი 

მცირემიწიანია. აქ სასოფლო კომლების უმრავლესობას 0.75 ჰექტარზე ნაკლები მიწა აქვს 

საკუთრებაში. კომლების აბსოლიტური უმრავლესობა საკუთარ საარსებო წყაროდ 

საოჯახო მეურნეობას მიუთითებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის წამყვანი დარგია, იგი არ 

გახლავთ მოდერნიზებული. აქ სოფლის მეურნეობას ძირითადად ნატურალური 

მეურნეობის ნიშნები გააჩნია. იგი ორიენტირებულია არა ბაზარსა და პროდუქციის 

წარმოებაზე არამედ კომლის სასურსათო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე და გასაყიდად 

გამოიყენება მხოლოდ ნამატი პროდუქცია.  

 

ოზურგეთში ფუნქციონირებს სოფლის მეურნეობის მომსახურე 5 ერთეული აგრო-

ცენტრი და სერვის-ცენტრი, რომლებიც ძირითადად ემსახურებიან ერთწლიანი 

კულტურების ხვნა-თესვას და მოსავლის აღებას. 

 

 

2010–2011 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის რაოდენობა და მისი გამოყენება სახეობების მიხედვით 

 

# 
პროდუქციის 

დასახელება       

წლიური  

წარმოება 

2010 წელი 

მათ შორის: 

წლიური  

წარმოება 

2011 წელი 

მათ შორის: 

გამოყენება  

სuრსათი-

სათვის 

პროდუქციის  

რეალიზაცია 

და ნამატი 

გამოყენება  

სuრსათი-

სათვის 

პროდუქციის  

რეალიზაცია 

და ნამატი 

რაოდენობ

ა რაოდენობა 

რაოდენობ

ა რაოდენობა 

ტ ტ ტ ტ ტ ტ 

1 
ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 
3120 3120   3170 3170   

2 
რძე და რძის 

პროდუქტები 
12500 12500   12100 12100   

3 კვერcხი (ათ.ცალი) 3000 3000   3500 3500   

4 

ფქვილი და 

ფქვილის 

პროდუქტი 

7000 7000   7300 7300   

5 ჩაი 800 0 800 500 0 500 

6 
ბოსტნეული 

ბაღჩეული 
3650 3650   3850 3850   

7 ლობიო 100 100   100 100   

8 ციტრუსი 10000 400 6600 6000 400 3100 

9 ყურძენი 2400 2000   2400 2050   

10 თაფლი 100 56 44 120 56 64 
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11 თხილი 3100   3100 3400   3400 

12  ფეიჰოია 45   45 40   50 

13 ხურმა 2000   2000 2350   2350 

14 კივი 600   600 750   750 

15 კარტოფილი 3050 3050   3590 3590   

16 ხილი 13650 5200 8450 13900 5200 8700 

17 dafna 100 0.8 99.2 120 0.8 119.2 

 

2010 წელს ოზურგეთში წარმოებულ იქნა 72,13 მილიონი ლარის სოფლის 

მეურნეობის პროდუქცია.  

2011 წლისათვის აღნიშნულმა შეადგინა 75,8 მილიონი ლარი. 

ცხრილში მოცემულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების 

მაჩვენებლები სახეობების მიხედვით, ხოლო დიაგრამაზე წარმოებული პროდუქციის 

გამოყენების მოცულობები 

 
 

 

2011 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში წარმოებული  

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ღირებულება სახეობების მიხედვით 

# 
პროდუქციის 

დასახელება       

2011  

წლისთვის 

საბაზრო 

ფასი  

წლიური  

წარმოება 

2011 

წელი 

მათ შორის: 

გამოყენება  

სuრსათისათვის 

პროდუქციის  

რეალიზაცია და ნამატი 

რაოდენობა ღირებულება რაოდენობა ღირებულება 

ლარი ტ ტ ათ. ლარი ტ ათ. ლარი 

1 
ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 
10.00 1660 1660 16600     

2 
რძე და რძის 

პროდუქტები 
1.20 12840 12840 15408     

3 
კვერcხი (ათასი 

ცალი) 
0.30 4100 4100.0 1230     

4 

ფქვილი და 

ფქვილის 

პროდუქტი 

0.80 7300 7300.0 5840     

5 ჩაი 10.00 535 240.0 2400 295 2950 

6 
ბოსტნეული 

ბაღჩეული 
1.20 3850 3850.0 4620     

7 lobio 2.50 450 450.0 1125     

8 ციტრუსი 0.50 3500 400 200 3100 1550 

73%

27%

გამოყენება სuრსათისათვის – 55,6 მილიონი ლარი

პროდუქციის რეალიზაცია და ნამატი – 20,1 მილიონი ლარი
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9 ყურძენი 1.00 2050 2050 2050     

10 თაფლი 12.00 72 56 672 16 192 

11 თხილი 2.50 3400     3400 8500 

12  ფეიჰოია 1.00 50     50 50 

13 ხურმა 0.50 2350     2350 1175 

14 კივი 1.50 750     750 1125 

15 კარტოფილი 0.80 3590 3590 2872     

16 ხილი 0.50 13900 5200 2600 8700 4350 

17 dafna 2.00 120 0.8 1.6 119.2 238.4 

 

sul Tanxa aT. 
lari       55619   20130.4 

 

 

 ტურიზმი 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორი კურორტი – დაბა ურეკი და შეკვეთილი 

მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე, ხოლო ორი - გომისმთა და ვაკიჯვარი - აჭარა-

გურიის ქედზე, ნასაკირალი.  

გომისმთა 

კურორტი მდებარეობს გურია-აჭარის ქედზე და მისი მწერვალის სიმაღლე 2100 

მეტრიდან 2755 მეტრამდეა. მთისათვის დამახასიათებელი კლიმატის გამო ის ცნობილია 

როგორც საზაფხულო აგარაკი.  

გომისმთა  წარმოადგენს საკურორტო ადგილს, რომელსაც გააჩნია მინერალური 

წყლები, ტყე, სამკურნალო კლიმატი და სხვა ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მკურნალობის, პროფილაკტიკისა და რეაბილიტაციის 

მიზნით. მისი განუმეორებელი ბუნება და 2500 მეტრ სიმაღლეზე არსებული ჭინჭაოს ტბა 

განუმეორებელ შთაბეჭდილებას ტოვებს. კურორტის უნიკალური პირობები დღესაც 

აუთვისებელია. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების პირობებში 

დააკმაყოფილებს ტურისტის მოთხოვნებს. 

ქალაქ ოზურგეთის ცენტრიდან კურორტი დაშორებულია 32 კმ-ით. ამჟამად 

ასფალტირებულია აღნიშნული გზის 13 კმ. 2011 წელს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 

დარჩენილ 19 კმ–ს. 2012–2013 წლებში დაგეგმილია გზის სრული რეაბილიტაცია.  

 

ზღვისპირა კურორტი   - ურეკი 

ურეკი კოლხეთის დაბლობის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. 

კურორტს დასავლეთით შავი ზღვა ეკვრის, აღმოსავლეთით გარშემორტყმულია მთებით, 

ჩრდილოეთითა და სამხრეთით მდინარეების სუფსისა და ნატანების დაბლობებია. 

კურორტის ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის, ოფიციალურად კი როგორც კურორტი 

არსებობს 1971 წლიდან.  

კურორტის კლიმატი ნესტიანი სუბტროპიკულია. მზის ნათების ხანგრძლივობა 

საშუალოდ1800-1820 საათს შეადგენს.  საშუალო წლიური ტემპერატურა 14.3 გრადუსია. 

ზამთარი ძალიან რბილია (5.8 გრადუსი იანვარში).  

ზღვა, მზე, წვრილი «ხავერდოვანი» ქვიშა, რომელსაც მაგნიტური თვისებები აქვს, 

კურორტს საუკეთესო დასვენებისა და მკურნალობის თვისებებს ანიჭებს. ურეკის  
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ბუნებრივი მონაცემები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გულ-სისლძარღვთა 

დაავადებების, პერიფერიული ორგანოების და საყრდენ-მამოძრავებელი ორგანოების 

სამკურნალოდ როგორც მოზარდებში, ასევე ბავშვებში. ასევე დიდი პერსპექტივები აქვს 

ანალოგიური თვისებების შავიზღვისპირა კურორტებს შეკვეთილსა (ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი).    

 

ატრაქციონების პარკი 

შავიზღვისპირა საკურორტო ზოლში - შეკვეთილში 14.5 ჰა-ზე გაშენებულია 

ატრაქციონების პარკი, სადაც  შესაძლებელია აქტიური გართობა და დასვენება.  აქ 

განთავსებული სხვადასხვა სირთულის ატრაქციონები, ბოულინგ ცენტრი, კარტინგის 

მოედანი, ,,სიცილის ოთახი”, მუსიკალური შადრევანი, 100-მდე სათამაშო 

ავტომატისათვის ოთახი თანამედროვე კეთილმოწყობილ დარბაზებში და ა. შ. 

 

 ვაჭრობა 

ვაჭრობის თვალსაზრისით ოზურგეთს კარგი მდებარეობა აქვს იგი იზიდავს 

როგორც საკუთრივ ადგილობრივ ასევე მეზობელი ჩოხატაურის რაიონის მიმწოდებლებს 

და მომხმარებლებს.  

მუნიციპალიტატში არის ორი აგრარული ბაზარი, ოთხი სავაჭრო ცენტრი და 

რამდენიმე ათეული სუპერმარკეტი და სპეციალიზებული მაღაზია. ზაფხულის თვეებში - 

ტურისტული სეზონისას, ოზურგეთის აგრარული ბაზარი მომხმარებლებს მეზობელი 

აჭარის მუნიციპალიტეტიდან იზიდავს. 

 

 

 მომსახურების სფერო 

მომსახურების სფეროდან გამოირჩევა სასტუმროების (29 ერთეული) და 

ინდივიდუალური  სასტუმრო სახლების (225 ერთეული) მომსახურება, მათი 

უმრავლესობა ურეკსა და შეკვეთილშია განთავსებული და ძირითადად ზაფხულის 

ტურისტული სეზონისას არის დატვირთული.  

ადგილობრივ ეკონომიკაში შემოსავლების მოცულობის წილი გასართობი 

ბიზნესიდან  ჯერჯერობით საკამოდ მოკრძალებულია, მაგრამ დინამიკაში ეს 

მაჩვენებელი ზრდადია, რასაც სრული დატვირთვით შეკვეთილში მოქმედი 

ატრაქციონების პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2013 წლისათვის 10 ათას მსმენელზე 

დახურული საკონცერტო დარბაზის მშენებლობის დასრულება განაპირობებს. 

 

 

 ტრანსპორტი 

ოზურგეთში მგზავრთა გადაყვანას ემსახურება ორი კერძო და ერთი 

მუნიციპალური სატრანსპორტო ორგანიზაცია. მათ მფლობელობაში 2011 წლის 

მდგომარეობით 104 მიკროავტობუსი და 14 ავტობუსი იყო. სულ 118 სატრანსპორტო 

ერთეული. მათ შორის საქალაქთაშორისო მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანას 

ემსახურება 43 ერთეული, ხოლო შიდასარაიონო მიმართულებით 75. 
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 გზები 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითად სატრანსპორტო არტერიებს 

წარმოადგენს რკინიგზა და საავტომობილო გზები. 

რკინიგზის სიგრძე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 33 კმ-ს. აქედან 

მთავარ მაგისტრალზე (ურეკიდან - მდ.ჩოლოქის ხიდამდე) 15 კმ-ს და ნატანები-

ოზურგეთის რკინიგზის შტო - 18 კმ-ია. 

 

ოზურგეთში საავტომობილო გზებს უკავია: 1047,6 კმ. მათ შორის ასფალტ–

ბეტონის საფარით დაფარულია 470,8 კმ; რხეშით - 576,8კმ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები:  

სენაკი–ფოთი–სარფი (წყალწმინდა–ჩოლოქის ხიდი) ასფალტ–ბეტონიზირებული – 12,4 კმ.  

 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მთლიანი 

სიგრძეა 104,2 კმ. საიდანაც ასფალტის საფარით დაფარულია 72,4 კმ; ხრეშით -19 კმ, 

ბეტონით - 12,8 კმ. მათ შორის: 

სამტრედია-ჩოხატაური-ოზურგეთი-

ქობულეთი (სოფ.ნაგომარი-ჩოლოქის ხიდი) 
24 კმ  24 კმ  

ოზურგეთი-ნატანები-წვერმაღალა 22 კმ 22 კმ 

ნატანები-ჩოლოქის ხიდი 8 კმ 8 კმ 

შუხუთი-აცანა-ძიმითი 5 კმ 5 კმ 

ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესა 

(სოფ.ოზურგეთი-ს.ჯუმათი)  
14 კმ 14 კმ 

ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-გომისმთა  31 კმ 

 

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობისა საავტომობილო გზების 

სიგრძეა 248,7 კმ. საიდანაც ასფალტ–ბეტონის საფარით დაფარულია 154,0 კმ; ხრეშით - 

94,7 კმ. 

ქუჩები და შიდა სასოფლო გზები: 686,0 კმ. აქედან ასფალტ–ბეტონის საფარით 

დაფარულია 232,0 კმ; ხრეშით - 454,0 კმ. 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაზე  2010–2012 წლებში 

სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში დაიხარჯა 14,409,658 ლარი.  

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

სოფლის პროექტები 215,827 271,145 40,266 527,238 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 28,585     28,585 

ცენტრალური ბიუჯეტი 6,024,700 753,698 1,879,637 8,658,035 

მსოფლიო  ბანკი 4,897,100     4,897,100 

მგფ     298,700 298,700 

სულ 11,166,212 1,024,843 2,218,603 14,409,658 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივ საავტომობილო გზებზე განლაგებულია 27 ხიდი. ხიდების 

საერთო სიგრძე შეადგენს 1133,20 გრძივ მეტრს. მათ შორის:  

საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებზე ოთხი ხიდია - საერთო სიგრძით - 254,8 მ,  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე 27 ხიდი საერთო 

სიგრძით 1132,2 მეტრი. ადგილობრივი მნიშვნელობისა საავტომობილო გზებზე 66 

ერთეული - 1269,2 მეტრი. 

        

ხიდების რეაბილიტაციაზე და მოვლა-შენახვაზე 2010–2012 წლებში დაიხარჯა 

657,758 ლარი. მათ შორის:  

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

სოფლის პროექტები 42,547 71,561 18,650 132,758 

ცენტრალური ბიუჯეტი     525,000 525,000 

სულ 42,547 71,561 543,650 657,758 

 

მილხიდებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციაზე 2010–2012 წლებში 

დაიხარჯა 451,190 ლარი. მათ შორის: 

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

სოფლის პროექტები 33,652 62,214 279,125 374,991 

ცენტრალური ბიუჯეტი   76,199   76,199 

სულ 33,652 138,413 279,125 451,190 

 

 

2010–2012 წლებში ნაპირსამაგრი სამუშაოებზე, მდინარეების კალაპოტების 

გასწორხაზოვნებაზე, საყანე ფართობების შეღობვაზე, სამელიორაციო არხების მოწყობაზე 

დაიხარჯა 846,985 ლარი. მათ შორის: 

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 
 სოფლის პროექტები 63,697 68,623 216,333 348,653 

ცენტრალური ბიუჯეტი   53,333 444,999 498,332 

მგფ       

 სულ 63,697 121,956 661,332 846,985 

 

 

 სასმელი წყალი და კანალიზაცია 

ოზურგეთის მუნიციპტალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგება ხორციელდება 

სხვადასხვა სისტემით: 

1. ქალაქის წყალმომარაგების  სისტემა; 

2. სოფლის წყალსადენები; 

3. სისტემგარეშე არსებული სოფლის წყალსადენები;  
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4. ინდივიდუალური ჭები 

ცენტრალიზებული სისტემებით სასმელი წყლით უზრუნველყოფილია 

ქ.ოზურგეთის მოსახლეობის 65 % და სოფლების - 15 %. მათ მომსახურებას 

უზრუნველყოფს სააქციო საზოგადოება „დასავლეთის წყალი”.  

წყლის მიწოდების ნაწილობრივი სუბსიდირდება ხორციელდება ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან.  

2010–2012 წლებში სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისათვის სხვადასხვა 

პროგრამებით დაიხარჯა 7 536 963 ლარი. მათ შორის: 

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

სოფლის პროექტები 228,396 245,660 21,173 495,229 

ადგილობრივი ბიუჯეტი   16,000   16,000 

ცენტრალური ბიუჯეტი   1,018,248   1,018,248 

მგფ 1,551,000 1,990,800 2,465,686 6,007,486 

სულ 1,779,396 3,270,708 2,486,859 7,536,963 

 

ქ.ოზურგეთის საკანალიზაციო ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს 24 კმ-ს. 

საკანალიზაციო სისტემაში წლიურად ჩაედინება 965 ათასი კბ.მ ნახმარი წყალი. 

საკანალიზაციო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ქალაქის სრულ მომსახურებას, საჭიროებს 

განახლებას და გაფართოებას. საკანალიზაციო სისტემას არ გააჩნია გამწმენდი დაგებობა. 

კურორტ ურეკში და შეკვეთილში არ არსებობს წყალგაყვანილობა და 

საკანალიზაციო სისტემები, გამწმენდი ნაგებობა. 

 

 დასუფთავება და გამწვანება 

 

ოზურგეთში ორი ნაგავსაყრელია. პირველი - ურეკი-ნატანების პოლიგონი (დაბა 

ურეკისა და შეკვეთილის ნაგავსაყრელი) - მთლიანი ფართი - 2 ჰა და მეორე - სოფელ 

ხვარბეთის პოლიგონი (ქ.ზოურგეთის ნაგავსაყრელი) - მთლიანი ფართი - 4,5 ჰა. 

წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი მოცულობაა - 36 000 კბმ. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს დასუფთავების კომპანია, რომელიც 

ემსახურება ქალაქს, ურეკსა და შეკვეთილს სრულად. ასევე მუნიციპალიტეტის 12 

ტერიტორიულ ერთეულს ნაწილობრივ. დასუფთავების სამსახურის სუბსიდირება ხდება 

ადგილობირვი ბიუჯეტიდან, თუმცა ძირითადი დამფინანსებელი კერძო სტრუქტურაა. 

დასუფთავებას 100 თანამშრომელი, 12 ერთეული სპეცტექნიკა და 500-ზე მეტი ნაგვის 

ბუნკერი ემსახურება. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 12 სკვერი და პარკია, რომელთა საერთო 

ფართობი 50 ათას კვ.მ-მდეა. 

  

 ბუნებრივი გაზი და ელექტროენერიგია 

ოზურგეთის მოსახლეობის გაზმომარაგებას ახორციელებს კერძო კომპანიები 

„სოკარი“ და „იტერა“. 2012 წლისათვის გაზიფიცირებულია ქალაქის თითქმის 98 % და 
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სოფლების ლიხაური, შემოქმედი, ჭანიეთი, სოფ. ოზურგეთი, გურიანთა, ნარუჯა და 

ლაითური ნაწილი. სულ 5 000–მდე  აბონენტი. 

 

ინტენსიურად მიმდინარეობს ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროგრამა 

რომელსაც ახორციელებს კერძო კომპანია „ენერგო-პრო“ ჯორჯია. 2012 წლის 1 

ოქტომბრის მდგომარეობით გამრიცხველიანებულია მუნიციპალიტეტის 19 

ტერიტორიული ერთეული (ქალაქი ოზურგეთი, დაბა ურეკი და 17 სოფელი). რაც 

აბონენტთა 70 %–ს შეადგენს.  

 

ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ოზურგეთის კეთილმოწყობასა 

და განათების სამუშაოებს, დღეისთვის ცენტრალური ქუჩები მთლიანად განათებულია. 

განათებულია ასევე სოფლის ცენტრები. დღეისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

780 ერთეული გარე განათების ლამპიონია. 

2010–2012 წლებში გარე განათებაზე სხვადასხვა პროგრამებით დაიხარჯა 249,711 

ლარი. მათ შორის: 

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

სოფლის პროექტები 121,260 7,349 49,954 178,563 

ცენტრალური ბიუჯეტი   15,000 56,148 71,148 

სულ 121,260 22,349 106,102 249,711 

 

 

 2.3. სოციალური და კულტურული  სფერო 

 სკოლამდელი დაწესებულები 

მუნიციპალიტეტში არის 38 ბავშვთა–ბაღი, სადაც 546 თანამშრომელია (აღმზრდელი, 

ადმინისტრაცია და ტექნიკური პერსონალი) დასაქმებული. აღნიშნული 

დაწესებულებების მომსახურებისათვის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 

432 326 ლარი.  საშუალოდ 850 ლარი ერთ მოსწავლეზე. 

2010–2012 წლებში ახალი საბავშვო ბაღების მოწყობაზე და ძველის რეაბილიტაციაზე 

დახარჯულია 430 023 ლარი. მათ შორის: სოფლის პროგრამების ფარგლებში 174 449 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტით 30 052 ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტით 225 522 ლარი. 

 

 სკოლები 

მუნციპალიტეტში ფუნქციონირებს 42 საჯარო და 2 სამრევლო სკოლაა. სკოლის 

მოსწავლეთა რაოდენობა – 9073, პედაგოგი – 1324, ადმინისტრაციისა და ტექნიკური 

პერსონალის რაოდენობა – 448.  

ცენტრალური ბიუჯეტიდან აღნიშნული სკოლები ვაუჩერული პრინციპით 2011–

2012 სასწავლო წლებში ფინანსდება 5,434,916.70 ლარით. საშუალოდ 599 ლარი ერთ 

მოსწავლეზე. 
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2012 წელს მუნიციპალიტეტის 16 საჯარო სკოლაში საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს სახსრებით განხორციელდა 242 ათასი ლარის სარემონტო 

სამუშაოები. 

 

 სამეცნიერო, პროფესიული/სახელობო და სხვა დაწესებულებები 

ოზურგეთი გამორჩეულია სამეცნიერო კერებით და სამეცნიერო ტრადიციით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს ანასეულის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი, რომელიც სუბტროპიკული ხეხილოვნების მოვლა-მოყვანა-გადამუშავების 

სფეროში არსებული სამეცნიერო-საწარმოო კვლევებით, ნაშრომებით და მიღწევებით 

ერთადერთია ქვეყანაში და 80 წლიანი სამეცნიერო ისტორიის მატარებელია. დღეისათვის 

ინსტიტუტი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ერთიან სისტემაშია 

გაერთიანებული. 

 

ქალაქ ოზურგეთში ფუნქციონირებს „ზურგეთის პროფესიული კოლეჯი 

„ჰორიზონტი“, რომელშიც 250 მოსწავლე, 20 პედაგოგი და 10 ტექ.პერსონალი, 7 

დირექციის თანამშრომელია. 

 

ოზურგეთში ფუნქციონირებს სოციალურად შეჭირვებულ მოსწავლეთათვის დღის 

ცენტრი და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მომსახურების ცენტრი. 2010 – 2012 

წლებში განხორციელდა ამ დაწესებულებებისათვის ახალი საოფისე ფართების 

მშენებლობა. მათ შორის:  

სოციალურად შეჭირვებულ მოსწავლეთათვის დღის ცენტრი ამოქმედდა 2012 წელს: 

– კერძო ინვესტიციის (შპს ავერსის) – 40 ათასი ლარი,  

– ადგილობრივი ბიუჯეტის – 57 ათასი ლარი;  

– ნორვეგიის თვითმმართველობათა ასოციაცია; საქართველოს 

თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია – გრანტით  20 ათასი ლარი.  

ცენტრი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მომსახურების ცენტრის ახალი შენობა აიგო 

იაპონიის საელჩოს ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით – სარემონტო სამუშაოების 

მოცულობა 80 ათასი აშშ დოლარი. შშმ პირთა დღის ცენტრი 50–მდე ადამიანს ემსახურება 

და იგი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. 

2012 წლის სექტემბერში იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით (110 ათასი დოლარი) 

დასრულდა ურეკში შშმპ–თათვის სასტუმროს ტიპის დასასვენებელი 32 ადგილიანი 

სახლის მშენებლობა.  

2011 – 2012 წლებში ოზურგეთში ასევე ამოქმედდა ორი ერთეული საოჯახო ტიპის 

სახლი, რომელიც 20–მდე სოციალურად შეჭირვებულს ემსახურება. მათი მშენებლობა 

ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსდა. ორთავე სახლი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 

ფინანსდება. 

2012 წელს ოზურგეთში გაიხსნა მოხუცთა პანსიონი, რომელიც იაპონიის საელჩომ 

დააფინანსა და 32 სოციალურად შეჭირვებულ მოხუცზეა გათვლილი. პანსიონი 

ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. 
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 პოლიკლინიკები და საავადმოყოფოები 

მუნიციპალიტეში არის 2 სავაადმყოფო.  ოზურგეთის რაიონული კლინიკა 

„მედალფა“ და ბავშვთა რეგიონული სამკურნალო ცენტრი.  

 

მუნიციპალიტეტში ყოველ სოფელში არის ან ამბულატორია ან საფერშლო პუნქტი. 

ამბულატორიების მიმდინარე რემონტისათვის 2010 – 2012 წლებშi სოფლის პროექტებით 

21358 ლარი იქნა გამოყოფილი. ამჟამად ყველა მათგანი გაერთიანებულია „მედალფა“–ს 

ქსელში. 

მუნიციპალიტეტში არის სტომატოლოგიური კლინიკა, ასვე ათამდე მცირე ზომის, 

კერძო ჯანდაცვითი (სტომატოლოგიური) ობიექტი.  

მუნიციპალიტეტში 70-მდე აფთიაქი ფუნქციონირებს. აქ თავიანთი სავაჭრო 

ობიექტები გააჩნია საქართველოში მოქმედ ყველა მსხვილ სააფთიაქო ქსელს. 

ჯანდაცვის ობიექტები ფინანსდებიან ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სადაზღვეო 

კომპანიებიდან და პაციენტების შენატანებიდან. სამედიცინო დაწესებულებათა 

უმრავლესობა მოძველებულია და მათ რეაბილიტაცია ნაწილობრივ აქვთ ჩატარებული. 

2011 წელს დასრულდა ქალაქში ახალი, თანამედროვე 50 საწოლიანი საავადმყოფოს 

მშენებლობა. ქალაქის ცენტრში ასევე შენდება პსპ-ს კერძო სადიაგნოსტიკო კლინიკა. 

მუნიციპალიტეტეში ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, 

რომელიც ერთადერთია რეგიონში და ემსახურება რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტს. 

 

 

 თეატრები და მუზეუმები, ხელოვნებისა და სპორტული ობიექტები 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის და დასვენების ობიექტები:  

მუნიციპალური კულტურის ცენტრი; სამხატვრო გალერეა; ბიბლიოთეკა; 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი; მარიონეტების თეატრი; კულტურის და დასვენების 

პარკი; ოზურგეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი; ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის 

მუზეუმი და გურიანთა-ვაშნარის მუზეუმ-ნაკრძალი; ურეკის კულტურის სახლი; 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „გურია“; ინვალიდთა ცენტრი; სამხატვრო სკოლა; მოსწავლე–

ახალგაზრდობის სახლი, სასპორტო სკოლა და სპორტის განვითარების ცენტრი;  

როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში ფუნქციონირებს შემოქმედებითი, 

ქორეოგრაფიული და ხალხური სიმღერის შემსწავლელი სტუდიები, ჩოგბურთის, რაგბის, 

ფეხბურთის, ჭადრაკის, მინდვრის ჰოკეის, კალათბურთის სკოლები და სასწავლო წრეები. 

 

2010–2012 წლებში სპორტული მოედნების, სპორტული დარბაზები და სპორტული 

კომპლექსის მშენებლობაზე სხვადასხვა პროგრამებით დაიხარჯა 346 799 ლარი. მათ 

შორის: 

 

 
2010 2011 

2012 წლის 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

   

 

სოფლის  პროექტები 90,920 115,044 30,095 236,059 
  

 

პრეზიდენტის ფონდი     110,740 110,740 
  

 

სულ 90,920 115,044 140,835 346,799 
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2012 წელს სასპორტო სკოლის კაპიტალურ რემონტზე დაიხარჯა 220 ათასი ლარი. 

სრულად განახლდა და გადაიარაღდა საჭიდაო და ძალოსნობის სექციები. მიმდინარეობს 

კრივის სექციის მშენებლობა. 

 

2012 წელს მუსიკალური სკოლის კაპიტალურ რემონტზე ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 149,941 ლარი. სრულად განახლდა სკოლის ინტერიერი და 

ფასადი.  

 

 

 ნაკრძალები და დაცული ტერიტორები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მრავალი ქართული  კულტურის  ისტორიული 

ძეგლია, რომლებიც დიდ ინტერესესს წარმოადგენს, როგორც ადგილობრივი ასევე 

უცხოელი ტურისტებისთვის. 

 

ozurgeTis municipalitetis istoriuli Zeglebi 

# 
Zeglis 

adgilmdebareoba 
Zeglis dasaxeleba 

Zeglis aSenebis savaraudo 
dro 

1 aWi wminda giorgis eklesia 
ganviTarebuli Sua 
saukuneebi 

2 baileTi  (gurianTa) cixe Sua saukune 

3 baileTi  (gurianTa) eklesia gviani Sua saukune 

4 vakijvari eklesia 
ganviTarebuli Sua 
saukuneebi 

5 vanisqedi eklesia 
ganviTarebuli Sua 
saukuneebi 

6 
zedubani-midamoebi 
`vaSnavi~ naqalaqari `petra~ Zveli welTaRricxva 

7 konWkaTi eklesia 
ganviTarebuli Sua 
saukuneebi 

8 lixauri 
RvTismSoblis eklesia 
samreklo Sua saukuneebi, 1422 weli 

9 mTispiri askanis cixe Sua saukuneebi 

10 qveda baxvi gumbaTiani eklesia gviani Sua saukuneebi 

11 Semoqmedi 
monasteri, RvTaebis 
eklesia XVI saukune 

12 Semoqmedi 
`zarzma~ samreklo da 
sxva nagebobebi 1831 weli 

13 
Semoqmedis midamoebi 
mTaze 

`goris gverdis~ 
naeklesiari 

ganviTarebuli Sua 
saukuneebi 

14 jumaTi 

monasteri, 
mTavarangelozis eklesia, 
sameklo da sxva 
nagebobebi Sua saukuneebi 

  

  



 16 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბნეულია ისტორიული  

ნამარხები 

 

# Zeglis adgilmdebareoba Zeglis dasaxeleba 
Zeglis aSenebis 
savaraudo dro 

1 anaseuli - qalaqis zona namosaxlari adreuli neoliTi 
2 anaseuli - qalaqis zona namosaxlari `miwis cixe~ gviani neoliTi 
3 anaseuli - qalaqis zona namosaxlari neoliTi 

4 anaseuli - qalaqis zona sadgomi neoliTi 

5 anaseuli - qalaqis zona namosaxlari neoliTi 

6 anaseuli - qalaqis zona sadgomi neoliTi 

7 sofeli askana liTonsadnobi saxelosno wina antikuri xana 
8 anaseuli - qalaqis zona rkinis sadnobi saxelosno wina antikuri xana 
9 sofeli askana namosaxlari Sua saukune 
10 askanis cixe (mTispiri) askanis cixe I-IV saukune 

11 
sofeli lixauri - aWis 
ubani namosaxlari Sua saukune 

12 
sofeli lixauri - aWis 
ubani aWis wmida giorgis eklesia Sua saukune 

13 sofeli baileTi namosaxlari samarovani Sua saukune 
14 sofeli baileTi namosaxlari borcvze wina antikuri xana 

15 sofeli baxvi (qveda) namosaxlari samarovani Sua saukune 

16 sofeli baxvi (qveda) 
liTonsadnobi saxelosnos 
naSTebi wina antikuri xana 

17 sofeli gomi namosaxlari Sua saukune 

18 sofeli gurianTa namosaxlari V-VI saukuneebi 
19 sofeli gurianTa samarovani wina antikuri xana 
20 sofeli vakijvari namosaxlari wina antikuri xana 
21 sofeli vakijvari liTonsadnobi saxelosno wina antikuri xana 

22 daba laiTuri liTonsadnobi  antikuri xana 
23 daba laiTuri namosaxlari wina antikuri xana 
24 daba naruja liTonsadnobi saxelosno antikuri xana 
25 sofeli natanebi namosaxlari neoliTi 

26 wvermaRalas meurneoba namosaxlarebi gviani brinjaos xanა 

27 sofeli Semoqmedi gamoqvabulebi Sua saukune 
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ოზურგეთში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეკლესია–მონასტრების 

განახლებასა და მშენებლობას  

1 ozurgeTis RmrTismSoblis miZinebis saxelobis sakaTedro taZari 

2 Semoqmedis macxovris saxelobis sakaTedro taZari da mamaTa monasteri.  

3 jumaTis mTavar angelozis saxelobis mamaTa monasteri  

4 makvaneTis xarebis saxelobis eklesia  

5 askanis amaRlebis saxelobis eklesia  

6 aWis wmida giorgis saxelobis dedaTa monasteri  

7 baxvis wmida ninos saxelobis eklesia  

8 lixauris RmrTismSoblis Sobis eklesia  

9 jumaTis xarebis eklesia  

10 natanebis wmida panteleimonis saxelobis eklesia 

11 cxemlisxidis wmida nikolozis saxelobis eklesia  

12 mTispiris fericvalebis saxelobis dedaTa monasteri  

13 mzianis wmida giorgis eklesia  

14 kvirikeTis kvirikesa ivlites saxelobis eklesia  

15 meriis RmrTismSoblis Sobis saxelobis eklesia  

16 ozurgeTis saepiskoposo rezidencia da wminda ninos taZari  

17 vakijvris jvarTamaRlebis saxelobis eklesia 

18 eqadiis jvarTamaRlebis saxelobis eklesia  

19 cixisferdis RmrTismSoblis Sobis saxelobis eklesia  

20 baRdadis macxovris saxelobis eklesia 

21 baileTis RvTismSoblis eklesia 

22 dvabzus wmida giorgis eklesia  

23 gomis wmida giorgis saxelobis eklesia  

24 makvaneTis aRdgomis saxelobis taZari  

25 baxvis gabriel qiqoZis saxelobis eklesia  

 

 

 სამოქალაქო სექტორი და მას-მედია 

 

მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო სექტორი ძლიერადაა განვითარებული. მათ 

მრავალწლიანი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის წარმატებული 

გამოცდილება დაუგროვდათ. დღეისათვის ოზურგეთში ათამდე ძლიერი არასამთავრობო 

ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს თვითმმართველობასთან, 

მონაწილეობს და ახორციელებს არაერთ სოციალურ, კულტურულ, ახალგარდულ, 

ჯანდაცვით  თუ ეკონომიკურ პროექტს. 

არასამთავრობო სექტორში დღეისათვის 100-მდე ადამიანია გაერთიანებული. 

2002-2003 წლებში მუნიციპალიტეტის ყოველ სოფელში შეიქმნა სათემო კავშირები, 

თუმცა დღეს მათი უმრავლესობა აღარ არსებობს. 

 

ძლიერია ასევე ადგილობრივი მედია.  

ოზურგეთში ფუნქციონირებს ტელეკომპანია „გურია“, რომლის მაუწყებლობა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 80 %-ს ფარავს. ასევე ფუნქციონირებს საკაბელო 

ტელეკომპანია „მადი“ - მას 4000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს. 

ოზურგეთში გამოდის სამი დამოუკიდებელი გაზეთი: „გურიის მოამბე“, „გურია 

ნიუსი“ და „ალიონი“. მათგან პირველი ორი გურიის რეგიონში ვრცელდება. მათი 

პერიოდულობა ყოველკვირეულია და საერთო ტირაჟი 3000-ს აღწევს.  
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ბოლო წლეების განმავლობაში საფუძველი ეყრება ელექტორნულ მედიასაც. 

გაზეთები „გურიის მოამბე“ და „გურია ნიუსი“ თავიანთ მასალებს აქვეყნებენ ინტერნეტში. 

ინტერნეტში ქვეყნდება ტელეკომპანია „გურია“-ს საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“-ს 

სიუჟეტები.  

 

 

 მმართველობა და საჯარო ფინანსები 

 
2010 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების შემდეგ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 39 წევრია, 10 არჩეულია პარტიული სიით 

და 29 ერთმანდატიანი ტერიტორიული ერთეულებიდან. საკრებულოს წევრებმა აირჩიეს 

თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგლე და  საკრებულოს ბიურო. საკრებულოში არის 

სამი ფრაქცია და ხუთი მუდმივმოქმედი კომისია. 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას ხელმძღვანელობს გამგებელი, რომელიც 

დანიშნულია საკრებულოს მიერ. გამგეობა დაყოფილია სტრუქტურულ და ტერიტორიულ 

ერთეულებად.  გამგებელი და მისი მოადგილეები კოორდინირებას უწევენ სხვადასხვა 

ადგილობრივი სამსახურების საქმიანობას.  

მუნიციპალილატეტის ხელისუფლება აქტიურად თანამშრომლობს რეგიონის 

გუბერნატორის აპარატთან და ძირეული გადაწყვეტილებანი ურთიერთ კოორდინაციით 

და კონსულტაციებით მიიღება. პარტნიორობის რეჟიმი აიოლებს რეგიონის მხრიდან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ზედამხედველობას.  

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ე.წ. ტრანსფერული მუნიციპალიტეტია, რომლის 

ბიუჯეტის ადგილობრივი შემოსავლები არ არის საკმარისი ადგილობრივი ხარჯების 

დასაფინანსებლად და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტის დეფიციტი ცენტრალური 

ხელისუფლებიდან მიღებული ტრანსფერით იფარება.  

ცხრილში მოცემულია 2008–2011 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის შემოსულობები. 

ოზურგეთი 2008 წელი 2009 წელი 2010 წელი 2011 წელი 

საბიუჯეტო შემოსავლები 3 154 806 2 665 631 2 173 700 1 941 500 

არასაბიუჯეტო შემოსავლები 3 031 800 521 100 1 277 800 1 400 000 

ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 7 888 400 12 988 200 6 709 200 7 648 100 

სულ შემოსულობები 14 075 006 16 174 931 10 160 700 10 989 600 

 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მცირდება საბიუჯეტო და 

არასაბიუჯეტო შემოსავლების წილი შემოსულობებში და მოცულობაც 2008 წელს 6,2 

მილიონი ლარი და 2011 წლისათვის 3,3 მილიონი ლარი.  

გაიზარდა ცენტრალური ტრანსფერების წილი ადგილობრივ ბიუჯეტებში.  

2008 წელს ცენტრალური ტრანსფერი ადგილობრივი ბიუჯეტის 56 % შეადგენდა,  

2009 წელს ეს მაჩვენებელი 80 % იყო.  

2010 წელს – 66 % 

2011 წელს – 69 %. 
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2012 წლის 6 თვის მონაცემებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსულობებმა შეადგინა 7827,9  ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 754,5 ათასი 

ლარი, გრანტებმა 6 515,0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 481,0 ათასი ლარი, 

პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა 77,4 ათასი ლარი. 2012 წლის 6 თვის 

მონაცემებით ნაშთმა შეადგინა 1367,5  ათასი ლარი. 

 

“სოფლის დახმარების პროგრამის” ფარგლებში თითოეული ტერიტორიული 

ერთეულში მოსახლეობის მიერ ხდება პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომლებიც 

ძირითადად ფოკუსირებულია ინფრასტრუქტურაზე (გზები, სასმელი წყლის სისტემა, 

ბაღების რეაბილიტაცია). 

“სოფლის დახმარების პროგრამის” ფარგლებში 2009 წელს ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან გამოიყო 547574 ლარი, 2010 წელს ეს თანხა თითქმის გაორმაგდა და 

შეადგინა 1 085 070 ლარი. 
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3) SWOT 

ძლიერი მხარეები სისუსტეები 
  

 გურიის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი  

 თბილისი-ჩოხატაური-ბათუმის გზატკეცილი და 

თბილისი ბათუმი-სარფის მაგისტრალი კვეთს 

მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიას 

 შავი ზღვის სანაპირო ზოლი და ფოთის სამრეწველო 

ზონასთან სიახლოვე 

 ტერიტორია შეიცავს ზღვისა და მთის კურორტებს  

 თბილისი-ბათუმის სარკინიგზო მაგისტრალი კვეთს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას 

 შედარებით თბილი ზამთარი და გრძელი ზაფხული 

ქმნის ეკონომიურად  მოსახერხებელ (ხელსაყრელ) 

მდგომარეობას აგროკულტურებისთვის და 

დასასვენებელი სექტორისთვის  

 მუნიციპალიტეტი მდიდარია მინერალური 

რესურსებით და წყაროს წყლებით 

 მთის და ზღვის კურორტები ძალიან პოპულარული 

ადგილებია 

 მუნიციპალიტეტს გააჩნია კარგად განვითარებული 

NGO სექტორი; 

 მუნიციპალიტეტს გააჩნია ფართო დიასპორა 

ევროპაში, ამერიკასა და რუსეთში, რომლებიც 

ფინანსურ დახმარებას უწევენ თავიანთ ნათესავებს; 

 ადგილობრივი და შიგა მუნიციპალური გზები არის 

კარგ მდგომარეობაში და ახალი გზების შეკეთება 

მიმდინარეობს 

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 30% დაფარულია 

ბუნებრივი გაზმომარაგების სისტემით; 

 მუნიციპალური ტერიტორია მთლიანადაა დაფარული 

ფიჭური ტელეფონის ოპერატორებით 

 თითოეულ სოფელს გააჩნია საჯარო ან საბაზო 

სკოლა;  

 მუნიციპალიტატს გააჩნია ორი საავადმყოფო  და 

თითო  ამბულატორია თითოეულ ტერიტორიულ 

ერთეულში  

 სატრანსპორტო კომუნიკაცია ყველა ტერიტორიულ 

ერთეულზე გარანტირებულია 

 ქალაქ ოზურგეთში არის სპორტული დარბაზები და 

მუნიციპალიტეტის თითოეულ ტერიტორიულ 

ერთეულზე არის სათამაშო მოედანი 

 ურეკისა და შეკვეთილის ზღვის კურორტებს გააჩნია 

კარგი დასასვენებელი და კულტურული 

ინფრასტრუქტურა 

 მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ეკლესია და 

არქიტექტურული ძეგლი 

 მუნიციპალიტეტში არის თეატრი, კინო, მუზეუმი, 

კულტურული ცენტრი 

 ბუნებრივი რესურსები ქმნის ხელსაყრელ პირობებს 

ადგილობრივი ინდუსტრიის განვითარებისთვის 

 ინვესტივციებს იზიდავს დაბალ ფასიანი 

აგროკულტურული და ინდუსტრიული 

ადგილმდებარეობა (მხარე) 

 მთისა და დაბლობის რთული 

ლანდშაფტი 

 ბუნებრივი კატასტროფების რისკი 

უფრო მაღალია   

 სამთო მრეწველობა და ქვიშის 

გამოყენება ზრდის მეწყერისა და 

წყალდიდობების რისკს; 

 ინფრასტრუქტურის უმეტესობა  

აშენებულია საბჭოთა კავშირის 

პერიოდში და საჭიროებს 

რეაბილიტაციას; 

 ცენტრალური სასმელი წყლის 

სისტემა არსებობს მხოლოდ ქალაქ 

ოზურგეთში და დაბა ნარუჯაში.  

 სოფლებში სასმელი წყლის 

სისტემა არ შეესაბამება 

სტანდარტებს. 

 ურეკისა და შეკვეთილის 

კურორტებში არ არსებობს 

წყალმომარაგებისა და 

საკანალიზაციო სისტემები; 

 მაღალმთიანი ლადშაფტი  

აძვირებს გზების მოვლას  

 უმეტესი ნაწილი 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის სამუშაოებისა 

ფინანსდება ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან და 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ძალიან 

მცირე ფინანსური სახსრები რათა 

თავად მოხდინოს ინვესტირება 

ადგილობრივ 

ინფრასტრუქტურაში.   

 ჩამორჩენილი სოფლის მეურნეობა, 

რომელიც დამყარებულია წვრილ 

კომლებზე ; 

 ელექტროენერგიის მაღალი 

გადასახადი; 

 ჩაის პროდუქტებისთვის გასაღების 

ბაზრის დაკარგვა; 

 არ არსებობს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული განაშენიანების 

გეგმა  

 სუსტია თანამშრომლობა 

ადგილობრივ ადმინისტრაციასა 

და ბიზნეს ჯგუფებს შორის 

 არ არის ხელმისაწვდომი 

ინფორმაცია ტურისტების 

რაოდენობის შესახებ 

 მუნიციპალიტეტს გააჩნია ძალიან 

მცირე საკუთარი შემოსავალი და 
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 ურეკისა და შეკვეთილის ზღვის კურორტები ქმნის 

ხელსაყრელ პირობებს დასასვენებელი ინდუსტრიის 

განსავითარებლად  

 ბათუმთან და ფოთთან სიახლოვე აადვილებს 

ბაზრის ხელმისავდომობას აგრო კულტურებისთვის 

 საკრებულო და გამგეობა მუშაობს როგორც ერთი 

გუნდი 

 ადგილობრივ მთავრობასა და რეგიონალურ 

ადმინისტრაციას შორის კარგი კომუნიკაციაა 

 2003 წელთან შედარებით ადგილობრივი ბიუჯეტი 

გაიზარდა 5-ჯერ; 

 კარგი თანამშრომლობაა ადგილობრივ NGO–სა და 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას შორის  

 სამოქალაქო მისაღები და საინფორმაციო ცენტრი 

ადმინისტრაციულ შენობებშია  

ადგილობრივი შემოსავლების 70 % 

მოდის ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან, როგორც 

მიზნობრივი ტრანსფერი 

  

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ხორციელდება 

საქართველოს მთავრობის მიერ 

 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა 

ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის მიერ 

 ბათუმის სწრაფი განვითარება გაზრდის მოთხოვნას 

აგროკულტურულ საქონელზე 

 ფოთის სამრეწველო ზონის განვითარება გაზრდის 

დასაქმებულთა რიცხვს 

 ახალი თბილისი-ბათუმი-სარფის მაგისტრალის 

მშენებლობა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში 

ეკონომიკურ განვითარებას 

 თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ხელმოწერა 

ევროკავშირთან გახსნის ახალ ბაზარს ქართული 

აგროკულტურული პროდუქტებისათვის 

 სამშენებლო ბიზნესის განვითარება ზრდის 

მოთხოვნას საამშენებლო მასალებზე და ხრეშზე  

 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმება 

ციკლურ  მიგრაციაზე დაეხმარება ფულადი 

გზავნილების მობილიზაციას ადგილობრივი 

განვითერებისთვის 

 გლობალური ეკონომიკური 

კრიზისი 

 განვითარებადი ეკონომიკური 

სისტემა და ცენტრალიზებული 

სახაზინო (ფისკალური) სისტემა  

 კლიმატის ცვლილება 

 ბუნებრივი კატასტროფები 

 კავკასიის რეგიონში 

არასტაბილური მდგომარეობა 
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4) მუნიცილიტეტის/ქალაქის ხედვა 2016 წლისთვის 

 

ოზურგეთი – ქართული ტრადიციების ევროპული მუნიციპალიტეტი 

 

ოზურგეთი, გურიის ადმინისტრაციული ცენტრი _ პატარა ევროპული ქალაქი 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით. განვითარებულია ტურისტული ბიზნესი: მთის _ 

გომისმთა, ვაკიჯვარი; ზღვის - შეკვეთილი, ურეკი, მაგნეტიტი;  

განვითარებულია აგრობიზნესი - ძლიერი საოჯახო მეურნეობებით, 

სტიმულირებულია ამხანაგობები. ადმინისტრაციული ცენტრი ყველა დასახლებულ 

პუნქტთან დაკავშირებულია კარგი, განახლებული გზით. 

განვითარებულია საკომუნიკაციო საშუალებები. დასახლებული პუნქტების 50%-

ში მოწესრიგებულია სასმელი წყლის, ხოლო ქალაქსა და დაბა ურეკში საკანალიზაციო 

სისტემები. აგრობიზნესის და ტურიზმის ინფრასტრუტურა განაპირობებს მცირე 

საწარმოების განვითარებას და დასაქმების დონის ამაღლებას. 

ყველა კუთხისგან გამორჩეული ფოლკლორული ტრადიციები და დღევანდელი 

მსოფლიო აღიარება აქცევს ოზურგეთს ფოლკლორის ქალაქად. 

 

 

 

5) განვითარების პრიორიტეტები 

 

2013-2016 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია მოიცავს ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების 

გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების 

ხელშეწყობას.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

 განათლება; 

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 

 

  



 23 

6) პროგრამები და პროექტები 

 

# შესასრულებელი ამოცანა/პროექტი 2013 2014 2015 2016 
პასუხისმგებილი 

ინსტიტუცია 

1. იფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

1.1 

ქალაქის სანიტარული წესრიგის 

შენარჩუნება და გაუმჯობესება;   

ნარჩენების სრული იზოლირება 

მოსახლეობისა და გარემოსაგან;  

ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა; 

სხვადასხვა სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებების ჩატრებასთან დაკავშირებით 

წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–

დასუფთავება და მისი ოპერატიულად 

გატანა; 

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. 

ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე 

დიდი და პატარა დამატებითი ურნების 

დადგმა,   

ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.  

745,0 820,0 820,0 820,0 

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის 

,,დასუფთავების 

სამსახური" 

 1.2 

გარე განათების არსებული ქსელის 

ექსპლოატაცია,  

რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა  

ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა,   

გარე განათების არსებული ქსელში 

მოხმარებული ელექტროენერგიის 

გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა;    

არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა; 

ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების 

ზოლებში ყვავილებისა და სხვა 

დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;  

ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში 

ხეების ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული 

ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–

დამუშავება და გატანა;  

მცენარეთა შესყდვა დარგვის თანმდევი 

მომსახურებით. მაწანწალა ცხოველების 

დაჭერა და მათი გადაყვანა 

სპეციალიზირებულ თავშესაფარში; რითაც 

უზრუნველყოფილი იქნება მათი 

რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და 

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;  

380,0 400,0 400,0 400,0 

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის 

,,კომუნალური 

მომსახურების 

ცენტრი" 

1.3  

მუნიციპალიტეტში გამოცხადებულ 

ტენდერებზე ექსპერტიზის ჩატარება, 

საინჟინრო-გეოლოგიური და საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების და 

ექსპერტიზის განხორციელება 

0,0 50,0 50,0 50,0 

ოზურგეთის 

კეთილმოწყობისა და 

არქიტექტურული 

დაგეგმარების 

ცენტრი 
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 1.4 

პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; 

სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–

ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული 

სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის 

სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო 

მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების 

განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, 

მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების 

გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და 

არარენტაბელური ბაღების 

ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა 

მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის 

მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით 

საკარანტინო მავნებლების გავრცელების 

წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; 

ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების 

ღონისძიებები; 

58,0 75,0 75,0 75,0 

ააიპ სოფლის 

მეურნეობის 

განვითარების 

ცენტრი 

1.5 

მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე 

მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის 

შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის 

სუბსიდირების გზით 

47,0 40,0 40,0 40,0 

შ.პ.ს. ოზურგეთის 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტი 

 1.6 

რეგიონის სოციალ–ეკონომიკური 

განვითარების სტიმულირება,  

გურიის შესახებ ცნობადობის მიღწევა 

ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო 

დონეზე; 

დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, 

კულტურული ტრადიციების აღდგენა, 

ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა 

საქმიანობებში; 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებების 

განხორციელება; 

რეგიონალური განვითარების სააგენტოების 

ქსელში გაწევრიანება, ერთობლივ და 

ქსელურ პროექტებში მონაწილეობის 

მიზნით. 

15,0 10,0 10,0 10,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

       
  

2. განათლება 
  

 2.1 

საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი 

სააღმზრდელო გარემოს შექმნა,  ბაგა–

ბაღების გახსნა ისეთ სოფლებში, სადაც 

კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს; 

საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების 

მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. 

ბაღების ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ 

შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა 

ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე 

ხარჯებს 

1 408,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

ა.ი.პ. სკოლამდელი 

სააღმზრდელო 

საგანამანათლებლო 

ცენტრი 
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 2.2 
დაზიანებული საჯარო სკოლების აღდგენა-

რეაბილიტაცია. 
111,0 130,0 130,0 130,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

 2.3 

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის 

აღსაზრდელი ბავშვთა ძალებით 

ღონისძიებების მომზადება. ქორეოგრაფიაში, 

როგორც ხალხურ ასევე  თანამედროვე 

ცეკვების შეწავლა. სიმღერების შესწავლა, 4 

ჯგუფის  და 17 წრის გამართულად მუშაობა. 

106,0 110,0 110,0 110,0 

ა.ი.პ. მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სახლი 

 2.4 

საჭიროების შემთხევაში 

დაბალანაზღაურებადი სკოლების 

ხელშეწყობა. რიგ სკოლებში მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირება და სხვადასხვა 

პრობლემების მოგვარება. 

5,0 20,0 20,0 20,0 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

       

 

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

3.1  

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური 

რაოდენობის ჩამბმა სისტემატურ  სპორულ 

გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის 

პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური 

აღზრდა და დაოსტატება. 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და 

მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,  

მასობრივი სპორტის განვითარება. 

224,5 205,0 205,0 205,0 
ა.ი.პ. სასპორტო 

სკოლა 

3.2  

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მასობრივი 

გამაჯანსაღებელი, სპორტული 

ღონისძიებების, სპორტული შეჯიბრებების 

და სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების 

მოწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 

რესპუბლიკურ პირველობებისა და 

ჩემპიონატების ორგანიზება. რაიონული და 

საქალაქო პირველობების ჩატარება. 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება, 

გადამზადება, პროფესიული დონის 

განსაზღვრა და სხვა. 

204,9 200,0 200,0 200,0 

ა.ი.პ. სპორტის 

განვითარების 

ცენტრი 

 3.3 

საფეხბურთო კლუბ მერცხალის 

განვითარება, ასევე ბავშვთა საფეხბურთო 

გუნდების ფუნქციონირება.  

პრეზენტაციების და აქციების, სპორტული 

ტიპის გამოფენების მოწყობა.  

საერთაშორისო ორგანიზაციათა 

პროგრამებსა და კონკურსებში მონაწილეობა.  

220,0 240,0 240,0 240,0 
ა.ი.პ. საფეხბურთო 

კლუბი მერცხალი 

 3.4 

მოსწავლეთა ჯანმრთელობის გაკაჟება, 

ფიზიკური განვითარების მოძრაობათა 

უნარჩვევების ჩამოყალიბება, ცხოვრების 

აქტიური პოზიციის გამომუშავება.  

სპორტული ჯგუფების მეცადინეობათა 

ორგანიზაცია და ჩატარება, როგორც 

სპორტული ასევე გამაჯანსაღებელი 

მიმართულებით, სპორტული და სპორტულ 

მასობრივი ღონისძიებათა ორგანიზაცია. 

მოსწავლეთა ჩაბმა რაიონულ, რეგიონულ, 

რესპუბლიკურ და სხვა სახის სპორტულ 

ღონისძიებებში. 

33,0 40,0 40,0 40,0 
ა.ი.პ. საჩოგბურთო 

სკოლა 
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 3.5 

სპორტულ–გამაჯანსაღაბელი 

ღონისძიებების ორგანიზება. მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 

70,0 100,0 100,0 100,0 ა.ი.პ. სტადიონი 

 3.6 

იპოდრომის აღდგენა, წმინდა სისხლis და 

ადგილობრივი ჯიშის ცხენების გამოყენებით 

წარმატებით მონაწილეობა რეგინალურ და 

საჩვენებელ შეჯიბრებებში 

20,0 30,0 30,0 30,0 
შ.პ.ს. საცხენოსნო 

კლუბი მარულა 

 3.7 

სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა; 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სპორტული ორგანიზაციები, 

სახეობების, კლუბების საქმიანობის შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის შექმნა; 

შესაბამისი ღონისძიებების გატარებით 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

ინოვაციებისა და პროგრამების სანერგვის 

ხელშეწყობა 

42,0 55,0 55,0 55,0 

ა.ი.პ. სპორტის 

განვითარების 

საინფორმაციო, 

ანალიტიკური და 

მეთოდური 

დახმარების ცენტრი 

 3.8 

სპორტის სახეებში რესპუბლიკურ 

პირველობებისა და ჩემპიონატების 

ორგანიზება. რაიონული და საქალაქო 

პირველობების ჩატარება. ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება, გადამზადება, 

პროფესიული დონის განსაზღვრა და სხვა. 

77,0 85,0 85,0 85,0 

ა.ი.პ. რაგბის 

განვითარების 

ცენტრი 

 3.9 

კულტურული ტრადიციების დაცვა; 

ფოლკლორული კოლექტივებისა და 

ინდივიდუალური შემსრულებლების 

მხარდაჭერა და შემოქმედებითი 

კოლექტივების ხელშეწყობა,  

ფოლკლორული ფესტივალების, 

კონცერტების ორგანიზება,  

ხალხური რეწვის  ექსპოზიციათა და 

მოძრავი გამოფენის მოწყობა,  

სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა 

გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების 

ორგანიზება.  

300,0 305,0 305,0 305,0 

ა.ი.პ კულტურის 

განვითარების 

ცენტრი 

 3.10 

ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა 

მოთხოვნების, ინტერესების და 

პროფესიული მოთხოვნების შესწავლა და 

ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის 

სათანადო პირობების შექმნა და 

ინტერესების სრულად და ოპერატიულად 

დაკმაყოფილება; 

117,4 125,0 125,0 125,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ცენტრალური 

ბიბლიოთეკა 

 3.11 

მუზეუმში დაცული საგანძური წარმოადგენს 

გურიის მხარის კულტურულ 

მემკვიდრეობას, მხარის საკუთრებას, 

ეროვნული სიმდიდრის შემადგენელ 

ნაწილს, მხარის მატერიალური და სულიერი 

კულტურის ძეგლების ერთობლიობას, 

ხელშეუხებელ ერთიან სამუზეუმო ფონდს. 

140,0 155,0 155,0 155,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ისტორიული 

მუზეუმი 
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 3.12 

მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა 

განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი 

სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით 

თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და 

მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული 

აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების 

განვითარება. 

200,0 200,0 200,0 200,0 

ოზურგეთის 

ალ.წუწუნავას 

სახელობის 

დრამატული თეატრი 

 3.13 

ბავშვთა ცნობიერების ამაღლება. 

ბავშვებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. 

ბავშვებში კულტურული მემკვიდრეობის და 

ტრადიციების გაცნობა.  

59,0 60,0 60,0 60,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო თეატრი 

 3.14 

ახალი გამოფენების მოწყობა. ცენტრში  

დაცული ექსპონატების პირველი 

პუბლიკაცია, ფართო საზოგადოებისათვის 

უცნობი ბეჭდვითი პროდუქციის,  ცენტრის 

ფონდსაცავში დაცული ექსპონატების 

ასლების, სამეცნიერო გამოცემების 

რეალიზაცია, როგორც საქართველოს 

ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ; 

67,8 70,0 70,0 70,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

ცენტრი 

 3.15 

სხვადასხვა სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებების, შეჯიბრებების, 

ფესტივლების, კონკურსების ორგანიზება,  

145,4 115,0 115,0 115,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

 3.16 

სხვადასხვა ფენის მოსახლეობის 

კულტურულ-რეკრეაციულ და გასართობ-

გამაჯანსაღებელი ღონისძიებებით 

უზრუნველყოფას პარკის ლანშაფტისა და 

საპარკო დიზაინის თანამედროვე დონეზე 

მოწყობისათვის. ტრადიციად 

ჩამოყალიბებული ზეიმების ორგანიზება 

60,0 70,0 70,0 70,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურისა და 

დასვენების პარკი 

 3.17 

ხელოვნების დარგების განვითარების 

ხელშეწყობა, ხალხური მთქმელების, 

ნიჭიერი ინდივიდუალური 

შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი 

კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, 

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი 

დროის სწორად ორგანიზება, ესთეტიკური 

აღზრდის ფორმისა და მეთოდების 

გაუმჯობესება, სულიერი აღზრდა, 

მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის მასშტაბით 

გამართულ თვითშემოქმედებით 

ოლიმპიადებსა და კონკურსებში 

მონაწილეობა.სოციალურად მნიშვნელოვანი 

პროექტების ხელშეწყობა  

110,0 115,0 115,0 115,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ურეკის კულტურის 

სახლი 

 3.18 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

პროფესიული ქორეოგრაფიული ანსამბლის 

ჩამოყალიბება და პასუხისმგებლობა მისი 

მუშაობის ხარისხზე. ნიჭიერ მოცეკვავეთა 

გამოვლენა და დაოსტატებაში ხელის 

შეწყობა.  

100,0 110,0 110,0 110,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ანსამბლი გურია 
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 3.19 

დაწყებითი სამხატვრო განათლების 

სწავლება 

ხელოვნებასთან ზიარების თანაბარი 

პირობების შექმნა, პიროვნების 

ინდივიდულაური შემოქმედებითი 

მიდრეკილებების განვითარება, 

კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და 

ამ გზით მისი შენარჩუნება, გარე სამყაროს 

მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, 

გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის 

განვითარება.  

60,0 65,0 65,0 65,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სამხატვრო სკოლა 

 3.20 

დაწყებითი მუსიკალური განათლების 

მიღება, მოსწავლის - პიროვნების 

ინდივიდუალური მიდრეკილებების 

განვითარება და კულტურული 

მემკვიდრეობის შესწავლა. მუსიკალური 

ხელოვნების საფუძვლების, ეროვნული 

კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული 

და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების 

გაცნობა. 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სამუსიკო სკოლა 

 3.21 

მუნიციპალიტეტის  ტურისტული 

პოტენციალის წარმოჩენას;  

ტურისტული მარშუტების დაგეგმარება;  

ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზება;  

ტურისტული დისლოკაციის ადგილების 

მოწყობა; 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; 

ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება; 

სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობა. 

კურორტ გომისმთაზე სამთო 

ექსტრემალური სათავგადასავლო 

ტურიზმის განვითარება; სხვადასხვა 

პროექტების ორგანიზებას და ხელშეწყობას. 

53,0 50,0 50,0 50,0 
შ.პ.ს. გურია–

თრეველი 

 3.22 

.     დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ 

ჩართულობას მუნიციპალიტეტის 

ყოველდღიურ საქმიანობაში,  

.  თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო, 

არასამთავრობო და უცხოურ ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციებთან.  

.  ბავშვების ჩართვა ტრეინინგ-სემინარებში, 

ფორუმებში, სესიებში, ინტელექტუალურ–

შემეცნებით, გასართობი  თამაშებში,  

შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო 

კონკურსებში და სხვა;  

.  შემოქმედი ახალგაზრდების პოპულარი–

ზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული 

საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები,  

სპექტაკლები და სხვა);  

. ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის 

ხელშეწყობა;  

. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, 

შეჯიბრებები სხვადასხვა სახეობებში) 

11,0 25,0 25,0 25,0 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
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 3.23 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული ეკლესია მონასტრების 

ფინანსური მხარდაჭერა,  

ტაძრებისა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელება 

60,0 70,0 70,0 70,0 შემოქმედის ეპარქია 

       

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 

 4.1 

.   ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და 

ეპიდემიოლოგიური კონტროლი,  

დაავადების გადაცემის გზების, 

რისკფაქტორების გამოვლენისა და 

შესწავლის მიზნით;  

.   პროფილაქტიკური აცრების დაგეგმვა, 

შესრულება, 

.   ასაცრელი მასალის უზრუნველყოფის 

ორგანიზაცია და კონტროლი,  

.   განსაკუთრებით საშიშ ინფექციათა 

ბუნებრივი კერების გამოვლინება, შესწავლა 

და მათზე ეპიდემიოლოგიური 

ზედამხედველობის სამსახურების 

ხელშეწყობა, სხვა ღონისძიებები. 

93,0 110,0 110,0 110,0 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი 

 4.2 

.     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მრავალშვილიანი ოჯახების 4 და მეტი 18 

წლამდე ასაკის შვილი, რომელთა 

სარეიტინგო ქულაა 57 000–დან 150 000–მდე, 

ყოველთვიური დახმარება.   

.     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება,  

რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო 

პოლისით და მათი სარეიტინგო ქულა არის 

70001-დან 150 000–მდე. 

.     მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000–ს 

წლის განმავლობაში სამჯერ გაეწევათ 

დახმარება. 

140,0 180,0 180,0 180,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.3 

.     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 

წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება 

(რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო 

პოლისით); 

.     სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებისათვის სათბობის (შეშით) 

უზრუნველყოფა;  

.     ოზურგეთში მცხოვრები დედ–მამით 

ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; 

.     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა ყოველთვიური 

 .     ტრანსპორტირების ხარჯების 

დაფინანსება ჰემოდიალეზის ჩასატარებლად 

ქ.ბათუმსა და სხვა ქალაქებში.  

.     შეჭირვებული ოჯახები, რომლებიც 

რეგისტრირებული არიან სოციალურად 

დაუცველთა ერთიან ბაზაში, ერთჯერადად 

მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა. 

84,3 50,0 50,0 50,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა სოციალური 

სამსახური 
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 4.4 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების კვება; (სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 

000-მდე) 

80,0 80,0 80,0 80,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.5 

.    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული 

ძალების ვეტერანების (სამამულო ომის;  

.    საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის 1992-1993 წლეებში 

დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახები;  

.    2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა 

ოჯახები) ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება;  

.    9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე 

გამარჯვების დღეს სამამულო ომის 

ვეტერანებზე გაიცემა  

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;  

.    2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ 

მეომართა ხსოვნის დღეს სამ ოჯახზე გაიცემა 

ერთჯერადი დახმარება;  

.     საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა 

ხსოვნის დღე 27 სექტემბერი – ერთჯერადი 

დახმარება ;  

.     ვეტერანთა კავშირი  დაფინანსება;  

29,0 20,0 20,0 20,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.6 

·      საქართველოს თავისუფლებისა და 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და II 

მსოფლიო ომის ვეტერანთა სარიტუალო 

მომსახურება.  

·  იძულებით გადაადგილებულ პირთა– 

დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების 

ანაზღაურება; 

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები მარტოხელა, სოციალურად 

დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების 

ანაზღაურება; 

0,0 30,0 30,0 30,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.7 

.     გურიის რეგიონის ინვალიდთა 

ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 

წელს გადაცილებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება. 

.     ბენეფიციართა ყოველდღიური 

მომსახურება (შაბათ–კვირისა და უქმე 

დღეების გარდა)  2–ჯერადი კვებით სადილი 

და სამხარი. 

.     ბენეფიციართა სატრანსპორტო 

უზრუნველყოფა (ცენტრში მათი მიყვანა და 

სახლში დაბრუნება); 

საყოფაცხოვრებო და პროფესიული 

უნარჩვევების განვითარება. 

.     საგანმანათლებლო, კულტურულ და 

სპორტული გამაჯანსაღებელი 

ღონისძიებები. 

.     სან–ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური 

მომსახურების უზრუნველყოფა. 

40,1 50,0 50,0 50,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 
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 4.8 

.    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები უკიდურესად ხელმოკლე 

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობა ინდივიდუალური 

მიმართვის საფუძველზე. 

.    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები თირკმლის ქრონიკული 

უკმარისობით დაავადებულთა 

ყოველთვიური ტრანსპორტირების 

ხარჯების დაფინანსება ჰემოდიალეზის 

ჩასატარებლად ქ.ბათუმსა და სხვა 

ქალაქებში.  

.     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის ბავშვების 

დახმარება,  რომლებიც არ სარგებლობენ 

სამედიცინო პოლისით ან პოლისი არ აქვთ 

გააქტიურებული. .     სამედიცინო 

დაწესებულებიდან წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის საფუძველზე 

განისაზღვრება თანხის რაოდენობა 

არაუმეტეს 500 ლარისა. 

163,3 260,0 260,0 260,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.9 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე  მცხოვრები იძულებით 

გადაადგილებული პირების ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება და ზამთრისათვის 

საშეშე მერქნის თანხით უზრუველყოფა 

16,3 20,0 20,0 20,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.10 

სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში  მყოფი ოჯახების მატერიალური 

დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში 

საცხოვრებელი ფართის შეძენას ან ქირაობას 

150,0 100,0 100,0 100,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.11 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

100 წლის და 100 წელს ზემოთ მყოფი 

მოქალაქეების დახმარება 

11,0 2,0 2,0 2,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.12 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

და რეგისტრირებული I და II ჯგუფის 

უსინათლო შშმ პირთა ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

15,0 20,0 20,0 20,0 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 

სოციალური 

სამსახური 

 4.13 

დღის ცენტრი 30 უკიდურესად 

შეჭირვებული ბავშვს მომესახურება.  

ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან 

ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი). 

ცენტრის მიერ განხორციელდება ოჯახის 

მხარდამჭერი ღონისძიებები: მშობელთა 

კონსულტაციები; ვიზიტი ოჯახებში და 

შეფასება; სამედიცინო მომსახურეობა; 

ფსიქოლოგის მომსახურება; 

30,0 40,0 40,0 40,0 
ა.ი.პ. "მომავლის 

სხივი" 
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7) წარმატების ინდიკატორები 

# პრიორიტეტი 
მიღწეული შედეგი/  

შესრულებეული სამუშაო 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

სავაარაუდო გავლენა 

მოსარგებლეებზე 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

1.1  

ოზურგეთი – 

ეკოლოგიურად 

სუფთა და 

სანიტარულად 

მოწესრიგებული 

ქალაქი   

ქალაქ ოზურგეთის და მიმდებარე 

სოფლების, ასევე დაბა ურეკის 

ტერიტორია დასუფთავებულია 

საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო 

ნარჩენებიდან. მოწესრიგებულია 

ნაგვის შეგროვების და 

უტილიზაციის (ნაგავსაყრელზე 

გატანის საკითხი. ყოველდღიურად 

იგვება 39 ჰექტარი ფართობი. 

ქალაქ 

ოზურგეთის და 

მიმდებარე 

სოფლების, ასევე 

დაბა ურეკის  23 

ათასამდე 

მოსახლე 

ოზურგეთის მოსახლეობა, 

მისი ქართველი თუ 

უცხოელი სტუმრები, 

კურორტების 

დამსვენებლები 

კმაყოფილნი არიან იმით, 

რომ ოზურგეთი არის 

ეკოლოგიურად სუფთა 

ქალაქი; სანიტარულად 

მოწესრიგებულია ქუჩებითა 

და კურორტებით;  

1.2  

განათებული, 

კეთილმოწყობილი 

და უსაფრთხო 

ოზურგეთი 

განათებული ქუჩები და სკვერები, 

რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის 

უსაფრთხო გადაადგილებას ღამის 

საათებში; მაწანწალა ცხოველების 

სპეციალიზირებულ თავშესაფარში 

გადაყვანით უზრუნველყოფილია 

მათი რაოდენობის მინიმუმამდე 

დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების 

თავიდან აცილება; 

მწვანე საფარის შენარჩუნება და მისი 

განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს 

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს 

ჩამოყალიბებას; 

ქალაქ 

ოზურგეთის 20 

ათასამდე 

მოსახლე, ასევე 

ქალაქში 

სტუმრად მყოფი 

პირები 

მოსახლეობა კმაყოფილია 

და უსაფრთხოდ გრძნობს 

თავს, რადგანაც 

კეთილმოწყობილია, 

განათებულია და 

გამწვანებულია ქალაქის 

ქუჩები და სკვერები. 

მაწანწალა ცხოველებისაგან 

დაცულია მოსახლეობა 

 1.3 

საინჟინრო-

გეოლოგიური და 

საპროექტო 

სამუშაოები, 

ექსპერტიზა 

მოწესრიგებულია 

მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებილი საპროექტო 

ხარჯთაღრიცხვები, აზომვითი 

ნახაზები, ორგანიზებულია 

ტენდერები, სოფლის პროექტები და 

სხვა ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები  

წლის 

განმავლობაში 

100–მდე 

სხვადასხვა 

მოცულობის 

პროექტი  

ოზურგეთში 

ინფრასტრუქტურული და 

კეთილმოწყობის 

სამუშაოები ხორციელდება 

წინასწარი საინჟინრო–

გეოლოგიური და 

საპროექტო სამუშაოების 

ორგანიზების შემდეგ, რაც 

ზრდის განხორციელებული 

პროექტების ეფექტურობას, 

შესაბამისად ოზურგეთის 

მოსახლეობის 

კმაყოფილებას 

 1.4 

განვითარებული 

სოფლის 

მეურნეობა 

იზრდება სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციის რაოდენობა; 

ვითარდება სასათბურე და სანერგე 

მეურნეობები; ამორტიზირებული 

და არარენტაბელური ბაღები  

ჩანაცვლებულია ახალი ჯიშებით; 

მოეწყო ხილსაცავები;  

მავნებლების გავრცელების 

წინააღმდეგ რეგულარულად 

ტარდება ღონისძიებები;  

ამაღლებულია ნიადაგის 

ნაყოფიერებება; 

წლის 

განმავლობაში 

მოემსახურება 

350–ზე მეტ 

ფერმერს და 

ადგილობრივ 

მოსახლეს 

ადგილობრივი მოსახლეობა 

ინფორმირებულია 

სხვადასხვა მცენარეულ 

კულტურათა გაშენების, 

მათი მოვლის, 

მოსავლიანობის 

საკითხებზე, ასევე 

მეცხოველეობის 

ხარისხიანი პროდუქტის 

მიღების და ჯიშების 

შემოყვანის საკითხებზე 
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1.5 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტით 

მომსახურები 

უზრუნველყოფილია მგზავრთა 

კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგილება და შენარჩუნებულია 

ტარიფი, რაც შეღავათს აძლევს 

ეკონომიურად და სოციალურად 

შეჭირვებულ მოსახლეობას  

წლის 

განმავლობაში 

გადაყვანილია 

200 ათასამდე 

მგზავრი 

მოსახლეობას აქვს 

შესაძლებლობა 

ისარგებლოს შეღავათებით 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტით 

გადაადგილებისას 

 1.6 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის 

გაფართოება და 

მოსახლეობის 

ჩართულობის 

ამაღლება 

 

გურიის შესახებ ცნობადობა 

ამაღლებულია,  

ახალგაზრდები მონაწილეობენ  

თვითმმართველობის სხვადასხვა 

საქმიანობებში; 

ხორციელდება გარემოს დაცვითი 

ღონისძიებები;  

ოზურგეთი მონაწილეობს 

ერთობლივ და ქსელურ პროექტებში 

ქართულ და უცხოურ 

ორგანიზაციებთან  

ზღვისა და მთის 

კურორტის 

მომხმარებლები 

გურიაში, ოზურგეთში 

შექმნილია ტურიზმის 

განვითარებისათვის ყველა 

წინაპირობა, 

დაინტერესებულ 

მოსახლეობას, მეწარმეებს 

აქვთ შესაძლებლობა 

ადვილად ისარგებლონ 

რეგიონალური 

განვითარების სააგენტოს 

მომსახურებით 

     
1. განათლება 

2.1  

სკოლამდელი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

საბავშვო ბაგა–ბაღებში 

გაუმჯობესებული სააღმზრდელო 

პროცესი; 

მოწესრიგებულია ბავშვთა 

განათლების, კვების, 

ჯანმრთელობის და მოვლის 

პირობები.  

1800 

საბავშვო ბაგა–ბაღებში 

მიმდინარე რეფორმის 

მიმართ დადებითად 

განწყობილ მშობელთა 

რაოდენობის ზრდა.  

კმაყოფილი, ჯანსაღი, 

განათლებული და 

მოვლილი ბავშვები 

 2.2 

ზოგადი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

. ოზურგეთის სხვადასხვა საჯარო 

სკოლაში ლიკვიდირებულია 

დაზიანებები და საგანგებო 

შემთხვევებისას წარმოშობილი 

პრობლემები; 

.  გამართულია საგანმანათლებლო 

ინფრასტრუქტურა,  

10–მდე სკოლა 

რეაბილიტირებული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

რაოდენობა, 

მოსწავლეთათვსი 

განათლებისათვის 

ხელსაყრელი  გარემოს 

შექმნა. 

 2.3 

სკოლის გარეშე 

დაწესებულებათა 

გაერთიანებების 

ხელშეწყობა 

მოსწავლე ახალგაზრდობის 

სახლის აღსაზრდელი 

გაერთიანებუი არიან სხვადასხვა 

წრეებში და ისინი ვითარდებიან  

ფოლკლორის, ქორეოგრაფიის და 

სხვა მიმართულებით. 

500–მდე 

აღსაზრდელი 

სწორადაა ორგანიზებული 

ბავშვებისათვის 

თავისუფალი დროის 

გამოყენება. 

ისინი ვითარდებიან 

ფიზიკურად და 

გონებრივად, მიუხედავად 

მათი სოციალური 

მდგომარეობისა. 

 2.4 

განათლების სხვა 

ღონისძიებები 

განხორციელება 

მოწესრიგებულია  

დაბალანაზღაურებად სკოლებში 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და 

სხვადასხვა პრობლემები 

  

შექმნილია 

მოსწავლეთათვის 

განათლებისათვის 

ხელსაყრელი  გარემო. 
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3.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  

 3.1 

ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

პროპაგანდა 

მოზარდ თაობაში,  

მასობრივი 

სპორტის 

განვითარება. 

·   ქვეყნის ნაკრები გუნდები 

შეივსება ახალგაზრდა 

პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

·   სპორტის სხვადსხვა სახეობებში 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

რანგის შეჯიბრებებში    

სპორტსმენთა  წარმატებული 

გამოსვლა; 

·  ნიჭიერი სპორტსმენი 

ახალგაზრდების გამოვლენა; 

650 

·  გაიზრდება საქართველოს 

პირველობებში და 

საერთაშორისო 

ტურნირებში       

·  პრიზიორების 

რაოდენობა; 

·  წარმატებულ 

სპორტსმენთა რაოდენობა; 

·  მიღწეული წარმატებების 

რაოდენობა. 

 3.2 

ოზურგეთში 

სპორტის 

სხვადასხვა სფეროს 

განვითარება 

·  ქვეყნის ნაკრები გუნდები 

შეივსება ახალგაზრდა 

პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

·  სპორტის სხვადსხვა სახეობებში 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

რანგის შეჯიბრებებში    

სპორტსმენთა  წარმატებული 

გამოსვლა; 

·   ნიჭიერი სპორტსმენი 

ახალგაზრდების გამოვლენა; 

3000 

გაიზრდება საქართველოს 

პირველობებში და 

საერთაშორისო 

ტურნირებში       

·  პრიზიორების 

რაოდენობა; 

·  წარმატებულ 

სპორტსმენთა რაოდენობა; 

·  მიღწეული წარმატებების 

რაოდენობა. 

 3.3 

ოზურგეთის 

საფეხბურთო 

კლუბის 

„მერცხალი“ 

ხელშეწყობა 

·   ქვეყნის ნაკრები გუნდები 

შეივსება ახალგაზრდა 

პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

·  ნიჭიერი სპორტსმენი 

ახალგაზრდების გამოვლინება; 

·   ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი 

შედეგების მიღწევა; 

25 

გაუმჯობესდება 

საქართველოს 

პირველობებში და 

სხვადასხვა ტურნირებში 

მიღწეული შედეგები; 

 3.4 

საჩოგბურთო 

სკოლის 

ხელშეწყობა 

·  ჩოგბურთში ნიჭიერი 

ახალგაზრდა სპორტსმენების 

გამოვლინება; 

·   ეროვნული ნაკრების შევსება 

ახალგაზრდა პერსპექტიული 

სპორტსმენებით; 

·   ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი 

შედეგების მიღწევა; 

25 

გაიზრდება საქართველოს 

პირველობებში და 

საერთაშორისო 

ტურნირებში       

·  პრიზიორების 

რაოდენობა; 

·  წარმატებულ 

სპორტსმენთა რაოდენობა; 

·  მიღწეული წარმატებების 

რაოდენობა. 

3.5  

ოზურგეთის 

სპორტული არენის 

(სტადიონი) 

განვითარება 

·  ფეხბურთის, ძალოსნობის და 

სპორტის სხვა სახეობებში 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

რანგის შეჯიბრებებში    

სპორტსმენთა  წარმატებული 

გამოსვლა; 

110 

წარმატებით ჩატარდება 

სხვადასხვა სახის 

სპორტული ტურნირები 

3.6  

ოზურგეთში 

ცხენოსნობის 

განვითარება 

ცხენოსნობით დაინტერესებული 

სპორტსმენების გამოვლენა; 

სხვადასხვა შეჯიბრებებში 

მონაწილეობა;  

25 

წარმატებით ჩატარდება 

სხვადასხვა სახის 

სპორტული ტურნირები 
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 3.7 

სპორტის 

განვითარების 

საინფორმაციო, 

ანალიტიკური და 

მეთოდური 

დახმარების 

ორგანიზება 

უზრუნველყოფს სპორტული 

ორგანიზაციების საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო სისტემის შექმნასა 

და გამართულ ფუნქციონირებას, 

ინტერნეტ პორტალის, საიტებისა 

და ინტერნეტ გვერდების შექმნასა 

და განახლებას სპორტული 

მიმართულებების მიხედვით 

ინფორმაციების განთავსებას 

(ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ 

სპორტული ღონისძიებების, 

ტურნირების გრაფიკს და ამ 

შედეგების ასახვას).  

200 

გაუმჯობესდება 

მუნიციპალიტეტში 

არსებული სპორტული 

ორგანიზაციების 

საინფორმაციო და 

ანალიტიკურ მდგომარეობა 

 3.8 

ოზურგეთში 

რაგბის 

განვითარება 

·  რაგბში ნიჭიერი სპორტსმენი 

ახალგაზრდების გამოვლინება; 

·  ქვეყნის ნაკრები გუნდები 

შეივსება ახალგაზრდა 

პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

·  რაგბის ჩემპიონატში 

მნიშვნელოვანი შედეგების 

მიღწევა; 

100 

საქართველოს 

პირველობებში და 

საერთაშორისო 

ტურნირებში მიღწეული 

წარმატებების რაოდენობა. 

 3.9 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

·  ორგანიზებული კუტურული 

ღონისძიებების რაოდენობა; 

·  ქართული კულტურის 

შედევრების წარმოჩინება და 

პოპულარიზაცია; 

. ფესტივალების, კონკურსების და 

საიუბილეო ღონისძიებების 

რაოდენობა .  

. გაიზრდება მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის კულტურულ-

საგანმანათლებლო და 

შემეცნებითი დონე 

. გაიზრდება ხალხური 

ხელოვნების დარგების, მათ შორის 

რეწვის ტრადიციების 

პოპულარიზაცია,  

. წარმოჩინდება ნიჭიერი 

ახალგაზრდები 

მუნიციპალიტეტ

ის მოსახლეობა 

·  გაიზრდება ტრადიციული 

ქართული ხელოვნებისადმი 

ინტერესი;    

·  ოზურგეთელები 

მონაწილეობას მიიღებენ 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

ფესტივალებში;· 

·  საზოგადოების ფართო 

ნაწილი  მონაწილეობას 

მიიღებს ქალაქის 

კულტურულ ცხოვრებაში;  

· წარმოჩინდება ნიჭიერი 

შემოქმედები;   

·  დაფასებული იქნებიან 

ღვაწლმოსილი ადამიანები 

3.10 

ბიბლიოთეკების 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

მოსახლეობისათვის განახლებული 

სერვისის შეთავაზება და 

მკითხველის დაინტერესების 

გზით მომხმარებელთა 

რაოდენობის ზრდა; 

3000 

კოორდინირებული იქნება 

მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით მკითხველთა 

საბიბლიოთეკო 

მომსახურება  

3.11

  

მუზეუმების 

პოპულარიზაცია 

და განვითარება 

·       მუზეუმებში მოწესრიგებულია 

ექსპოზიციები, გამოფენები, 

გამოცემული კატალოგები, 

გზამკვლევები; 

·       მუზეუმის საქმიანობით 

დაინტერესებულ პირთათვის 

გაადვილებული სამუშაო 

პროცედურები; 

700 

გაიზრდება მუზეუმებში 

ვიზიტორთა რაოდენობა;  

ასევე გამოფენების და 

ექსპოზიციების რაოდენობა;  
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3.12 

დრამატული 

თეატრი 

მხარდაჭერა 

·      ყოველწლიურად  ოზურგეთის 

მაყურებლისათვის შეტავაზებული 

სპექტაკლებისა და ღონისძიებების 

რაოდენობის ზრდა, ასევე 

პრემიერების რაოდენობის გაზრდა 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოსახლეობა 

დაიდგმება ახალი 

სპექტაკლები და 

ამაღლდება ოზურგეთის 

მოსახლეობის ინტერესი 

თეატრალური ხელოვნების 

მიმართ. 

შესაძლებლობა  

დამეგობრებისა ევროპისა 

და მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქალაქების  თეატრებთან 

დამეგობრების 

შესაძლებლობის გაზრდა 

და ერთობლივი 

პროექტების 

განხორციელება, 

საშუალებას მისცემს 

ოზურგეთის მოსახლეობას 

გაეცნოს მსოფლიო 

თეატრალურ ხელობნებას  

3.13 
საბავშვო თეატრის 

მხარდაჭერა 

ბავშვთა შემეცნებითი და 

კულტურული უნარების 

განვითარება. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საბავშვო 

თეატრი ყოველ კვირა დღეს 12 სთ-

ზე უფასოდ უჩვენებს სპექტაკლებს 

ჩვენს პატარა მაყურებლებს 

მიმდინარე რეპერტუარიდან. 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტ

ის პატარები 

გაიზრდება ახალი 

სპექტაკლის რაოდენობა, 

ოზურგეთელი ბავშვები 

კმაყოფილნი არიან. 

სოციალურად 

შეჭირვებული ოჯახების 

ბავშვებს შესაძლებლობა 

აქვთ უფასოდ ნახონ 

სპექტაკლები  

3.14 

თანამედროვე 

სახვითი 

ხელოვნების 

ცენტრის 

მხარდაჭერა 

სახვითი ხელოვნების 

პოპულარიზაცია; 
  

ოზურგეთის მოსახლეობას, 

ოზურგეთის ქართველ თუ 

უცხოელ სტუმრებს აქვთ 

შესაძლებლობა გაეცნონ 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

თანამედროვე სახვითი 

ხელოვნების ცენტრი 

დაცულ სახვითი 

ხელოვნების ნიმუშებს, 

საგანძურს, ქვეყნის 

კულტურულ 

მემკვიდრეობას,  

3.15 

სპორტული და 

კულტურული 

ღონისძიებები 

ორგანიზება 

 ოზურგეთში რეგულარულად 

ტარდება სხვადასხვა სპორტული, 

კულტურული და შემოქმედებითი 

ღონისძიება, რომელიც 

მხარდაჭერილია 

მუნიციპალიტეტის მიერ და მათში 

მონაწილეობა მიიღო ასობით 

სხვადასხვა ასაკის ოზურგეთელმა 

ოზუეგეთის 

მუნიციპალი–

ტეტის 

მოსახლეობა 

ოზურგეთის მოსახლეობას, 

აქვს შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღოს ან 

დაესწრონ ოზურგეთში 

ჩატარებულ სხვადასხვა 

სპორტულ და კულტურულ 

ღონისძიებებს 
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3.16 

კულტურისა და 

დასვენების პარკი 

ეფექტური 

გამოყენება 

ორგანიზებულია სხვადასხვა 

ფენის მოსახლეობისტვის 

კულტურულ-რეკრეაციული და 

გასართობ-გამაჯანსაღებელი 

ღონისძიებები. . მოწყობილია 

„მწვანე“  საესტრადო ამფითეატრი,  

დამონტაჟებულია სხვადასხვა 

ატრაქციონები და სათამაშო 

ავტომატები.უზრუნველყოფილია 

პარკის მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა და ტერიტორიის 

ეკოლოგური სისუფთავე. 

მუნიციპალიტეტ

ის სხვადასხვა 

ასაკის 

მოსახლეობა, 

ევროპელი 

მოხალისეები და 

ტურისტები 

მუნიციპალიტეტის 

სხვადასხვა ასაკის 

მოსახლეობას,ევროპელ 

მოხალისეებს და 

ტურისტებს საშუალება 

აქვთ დაისვენონ 

ეკიოლოგიურად სუფთა 

გარემოში და თავიანთი 

ინიციატივით მოაწყონ 

სხვადასხვა სახის 

ღონისძიებები 

3.17 

ურეკის 

კულტურის სახლი 

განვითარება 

კულტურის სახლის ბაზაზე 

ჩამოყალიბებულია მიზნობრივი 

წრეები და 

სტუდიები,ფოლკლორული და 

ქორეოგრაფიული ანსამბლები, 

მუსიკალური კლასიკური და 

საესტრადო სტუდიები, 

წახალისებულია ნიჭიერი 

ინდივიდუალური 

შემსრულებლები, ადგილი ეთმობა 

მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის 

მასშტაბით გამართულ 

კონკურსებისა და ოლიმპიადების 

მოწყობას. 

150 

სკოლის მოსწავლე-

ახალგაზრდობა და სოფლის 

მაცხოვრებლები 

გაერთიანებული არიან 

სხვადასხვა წრეებში, 

საესტრადო და 

ფოლკლორულ 

კოლექტივებში და მათ 

ესთეტიური აღზრდის 

მეთოდები და ხერხები 

გაუმჯობესებულია 

3.18 

ქორეოგრაფიული 

ანსამბლის 

"გურია"–ს 

მხარდაჭერა 

ქორეოგრაფიული ნიმუშების 

შესწავლისა და 

პოპულარიზაციისათვის 

ობიექტური პირობების შექმნა და 

მისი განხორციელებისათვის 

აუცილებელი სათანადო ბაზით 

უზრუნველყოფა 

150 

პოპულარულია ქართული 

ხალხური ცეკვა, ხდება 

საჩვენებელი 

ღონისძიებების ჩატარება და 

გამოცდილების გაზიარება. 

კმაყოფილია ოზურგეთის 

მოსახლეობა და 

ოზურგეთის სტუმრები. 

მრავალ ქალაქსა და 

ქვეყანაში პოპულარულია 

ქართული ცეკვა და 

მაღალია ანსამბლ "გურიას" 

ავტორიტეტი 

3.19 
სამხატვრო სკოლის 

მხარდაჭერა 

მოსწავლეებისათვის ხელოვნების 

საფუძვლების შესწავლა.  

ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის, ქართული და 

მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები 

გაცნობა 

82 მოსწავლე 

მოსწავლეთა ესთეტიკური 

გემოვნება 

ჩამოყალიბებულია და 

ამაღლებულია; 

მოსწავლეთათვის სამყაროს 

მხატვრული აღქმის 

საკუთარი ინტერპრეტაციის 

უნარჩვევების, პრაქტიკული 

მხატრული აქტივობების 

განვითარებით 

3.20 
სამუსიკო სკოლის 

განვითარება 

კონკურსების, ფესტივალებისა და 

სხვა ღონისძიებების საშუალებით 

გამოავლინოს და წარმოაჩინოს 

განსაკუთრებული მუსიკალური 

ნიჭით დაჯილდოებული 

მოსწავლეები. 

200 მოსწავლე 

ჩამოყალიბებულია 

მოსწავლეთა ესთეტიკური 

გემოვნებია; 

ხდება აქტიური და 

ინტელექტუალური 

მსმენელის აღზრდა.  
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3.21 

ტურიზმის 

ხელშეწყობის 

პროგრამის 

განხორციელება 

·      ტურისტებისათვის  შექმნილია 

ხელსაყრელი და მიმზიდველი 

გარემო 

·      მოქმედებს ტურიზმის 

საინფორმაციო ცენტრი 

30 000 

გაზრდილია ტურისტების 

რაოდენობა; არსებობს 

მრავალფეროვანი 

შესაძლებლობა მათი 

მოზიდვისათვის 

3.22 

ახალგაზრდული 

პროგრამების 

დაფინანსება 

·      ახალგაზრდების მხრიდან 

თავისუფალი დროის შინაარსიანი 

და ეფექტური ხარჯვა; 

·      ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების აქტივობების 

ზრდა; 

·      კულტურულ-შემოქმედებით 

და საერთაშორისო ღონისძიებებში 

ჩართული ახალგაზრდები; 

500 

·      მაღალია 

ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციებთან ერთად 

განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა; 

·      გაზრდილია 

წარმატებული და 

ინიციატივიანი 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა. 

3.23 

რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა  

გაუმჯობესებულია ტაძრებისა და 

მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული ინფრასტრუქტურა და 

გარემო 

მუნიციპალიტეტ

ის მთელ 

ტერიტორიაზე 

ადგილობრივი მოსახლეობა 

და ჩამოსული სტუმრები 

დადებითად აფასებს 

ტაძრებისა და მათ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული 

ინფრასტრუქტურას და 

გარემოს 

     

4.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 

 4.1 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

დაცვის 

პროგრამის 

განხორციელება 

 ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა; 

მუნიციპალიტეტ

ის მთელ  

ტერიტორიაზე 

არსებობს ყველა პირობა 

მოსახლეობისათვის 

უსაფრთხო გარემოს 

შენარჩუნებისათვის,  

 4.2 

ბავშვთა 

შობადობის 

გაზრდა და 

მრავალშვილიანი 

ოჯახების 

მხარდაჭერა 

 

.   გაუმჯობესებულია 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

სოციალური მდგომარეობა;  

.  ოზურგეთში გაუმჯობესებულია 

დემოგრაფიული მდგომარეობა,  

.     გაზრდილია სოციალურად 

დაუცველი მრავალშვილიანი 

ოჯახების  კმაყოფილება; 

400 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებულია და 

ისინი გამოთქვამენ 

კმაყოფილებას 

 4.3 

მზრუნველობა 

შეჭირვებულ 

მოქალაქეთა 

დახმარების და 

სამედიცინო 

მომსახურების 

პროგრამა 

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებიდან 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუჯობესება;  

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებისათვის სათბობის (შეშით) 

უზრუნველყოფა;  

18 წლამდე ასაკის დედ–მამით  

ობოლ  ბავშვთა სოციალური 

მდგომარეობის შემსუბუქება;          

თირკმლის ქრონიკული 

უკმარისობით დაავადებულ პირთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება. 

300 

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების 

წარმომადგენლების 

სოციალური მდგომარეობა 

გაუმჯობესებულია და 

ეკონომიური შეღავათები 
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 4.4 

მზრუნველობა 

მოკლებულთათვ

ის უფასო   

კვებით 

უზრუნველყოფა 

და  

ხანდაზმულთა 

დახმარების 

პროგრამა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები  უკიდურესად 

შეჭირვებული მოხუცების და 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება 

145 

ოზურგეთში მცხოვრები  

უკიდურესად 

შეჭირვებული მოხუცების 

და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირების სოციალური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესება, 

სიცოცხლისათვის და 

ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი საკვებით 

უზრუნველყოფა 

 4.5 

ვეტერანთა 

დახმარების 

პროგრამა 

ვეტერანებისა და დაღუპულ 

მეომართა ოჯახების სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება;   

120 

ვეტერანებისა და დაღუპულ 

მეომართა ოჯახების 

სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება;   

 4.6 
დაკრძალვის 

ხარჯები 

ვეტერანების, იძულებით 

გადაადგილებული პირების, 

მარტოხელა, სოციალურად 

დაუცველი პირების სარიტუალო 

მომსახურეობის ხარჯები 

დაფარულია მუნიციპალიტეტის 

მიერ  

90 

ვეტერანების, იძულებით 

გადაადგილებული 

პირების, სოციალურად 

დაუცველი პირების 

ოჯახებისათვის 

ეკონომიური შეღავათი 

 4.7 

შეზღუდული 

შესაძლებლობები

ს მქონე პირთა 

დახმარების 

პროგრამა 

შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა ცხოვრების 

პირობების გაუმჯობესება, 

სოციალური რეაბილიტაცია და 

მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში 

20 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირთა ცხოვრების 

სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

 4.8 

მოქალაქეთა 

სამედიცინო 

მომსახურების 

პროგრამა 

გაუმჯობესდება: 

.    ხელმოკლე მოსახლეობის 

სამედიცინო მომსახურების 

პირობები; 

.    თირკმლის ქრონიკურლი 

უკმარისობით დაავადებულთა 

პირობები; 

.    სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებიდან 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა;  

1750 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები უკიდურესად 

შეჭირვებული, თირკმლით 

დაავადებული, 18 წლამდე 

ასაკის ბავშვების, 

სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

 4.9 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა 

დახმარების 

პროგრამა 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირებს გაუუმჯობესდებათ 

სოციალური პირობების 

65 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირებს 

გაუუმჯობესდებათ 

სოციალური პირობების 

 4.10 

სტიქიური 

მოვლენების 

შედეგად 

დაზარალებული 

ოჯახების 

დახმარების 

პროგრამა 

·   მოსახლეობის სოციალური 

დახმარებების დროული 

უზრუნველყოფა; 

.    თავშესაფრით 

უზრუნველყოფილი მოსახლეობა 

70 
სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

 4.11 

ხანდაზმულთა 

დახმარების 

პროგრამა 

ხანდაზმულთა სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება 
5 

სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

 4.12 

უსინათლოთა 

ერთჯერადი 

დახმარების 

პროგრამა 

I და II ჯგუფის უსინათლო პირთა 

სოციალური მდგომარეობის 

შემსუბუქება 

90 
სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 
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8) მონიტორინgი და შეფასება  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიის შესრულების 

მონიტორინგს და შეფასებას ახდენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო 

საკრებულო ამ დოკუმეტის მე-7-ე თავში მოცემული ინდიკატორების განთვალისწინებით. 

საკრებულო მუნიციპალიტეტის გამგებლისაგან და ტერიტორიული ერთეულების 

ხელმძვანელებისგან ისმენს ყოველწლიურ ანგარიშს სტრატეგიის შესრულების შესახებ.  

ანგარიშის მოსმენის შემდეგ, ერთი კვირის ვადაში საკრებულოს მაჟორიტარი 

დეპუტატები აწყობენ საჯარო განხილვებს თავიანთ ტერიტორიულ ერთეულებში და 

მოსახლეობას წარუდგენენ ანგარიშს. საჯარო განხილვის დროს ფასდება როგორც 

სტრატეგიის შესრულება, ასევე მასში შესაძლო ცვლილებების აუცილებლობა.  

ცვლილელების საჭიროების შემთხვევაში, საჯარო განხილვის შემდეგ 

ტერიტრიული ერთეულის რწმუნებულები აგროვებენ შესტან ცვლილებებს და აწვდიან ამ 

დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფს. ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით ხდება 

სტრატეგიის რედაქტირება და ერთი კვირის ვადაში საკრებულოს წარედგინება 

მუნიციპალური განვითარების საშუალოვადიანი პროგრამის ახალი ვარიანტი. 

საკრებულო ამტკიცებს შესწორებულ ვარიანტს და უგზავნის მას მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას აღსრულებისთვის. შესრულების ანგარიში, ისევე როგორც საჯარო მოსმენების 

ოქმი და დოკუმენტის შესწორებული ვარიანტი, განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას. 

ამ დოკუმეტის ვადის გასვლამდე 1 წლით ადრე  მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე გამოსცემს ბრძანებას და ქმნის განვითარების საშუალოვადიან პროგრამის 

შემუშავებაზე პასუხისმგებელ ჯგუფს. რომლის მანდატია მოამზადოს ამ დოკუმენტის 

ახალი რედაქცია. 

მუნიციპალიტეტის მმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან მოქლაქეებს 

მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია ამ დოკუმენტის განხორცილების, მის ფარგლებში 

ჩატარებული სამუშაოებისა და გახარჯული თანხების შესახებ. 

 4.13 

სოციალურად 

დაუცველ 

ბავშვთა დღის 

ცენტრის 

მხარდაჭერა  

უკიდურესად შეჭირვებული 

ბავშვი გაიზრდება ჯანსაღ 

გარემოში, მიიღებს შესაბამის 

განათლებას და სამედიცინო 

მომსახურებას 

30 
სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 


