
დანართი 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა 
 

 

# სხდომაზე განსახილველი სხდომის ჩატარების დრო საკითხის მიღებული  

 საკითხების დასახელება და ადგილი მომზადებაზე დოკუმენტის, შენიშვნა 

   პასუხისმგებელი პირი გადაწყვეტილების,  

    რეკომენდაციისა და  

    წინადადებების  

    შინაარსი  

1 2 3 4 5  

 

იანვარი 

1 კომისიია სხდომის 07.01.2019-25.01.2019 კომისიის განსახილველი 2-ჯერ თვეში 

 მომზადება  თავმჯდომარე საკითხების  

   ლავრენტი ბიგვავა დაზუსტება-მომზადება  

    და შესაბამისი  

    მასალები  

2 - კომისიის სამუშაო 07.01.2019-25.01.2019 კომისიის - კომისიის  

 გეგმის განხილვა  თავმჯდომარე, სამუშაო გეგმა 

 - საკონსულტაციო  კომისიის სამუშაო საკონსულტაციო 

 საბჭოს სამუშაო გეგმის  ჯგუფები (ლავრენტი საბჭოს სამუშაო გეგმა 

 განხილვა  ბიგვავა,ალექსანდრე - დასკვნა 2018 

 - ოზურგეთის  ღლონტი, წლის ბიუჯეტის 

 მუნიციპალიტეტის  ლელე საჯაია, პროექტზე 

 2019 ბიუჯეტის  გიორგი თოიძე, გელა - დასკვნა, 

 პროექტის განხილვა  ჩავლეშვილი, გელა წინადადება, 

 - განხილვები  აროშიძე, გოჩა კილაძე, რეკომენდაცია 

   ლევან კილაძე)  

თებერვალი  

1 კომისიია სხდომის 07.02.2019-28.02.2019 კომისიის კომისიის სხდომის 2-ჯერ თვეში 



 

 მომზადება  თავმჯდომარე 

ლავრენტი ბიგვავა 

დაზუსტებული დღის 

წესრიგი და შესაბამისი 

მასალები 

 

2 ოზურგეთის 14.02.2019 კომისიის წინადადებები, მოქმედი 

 მუნიციპალიტეტის 2018 წელს  თავმჯდომარე რეკომენდაციები, კანონმდებლობით 

 განხორციელებული  ლავრენტი ბიგვავა, დასკვნები განსაზღვრული 

 ინფრასტრუქტურული  შესაბამისი სამუშაო  წესის შესაბამისად 

 პროექტების შედეგების  ჯგუფის წევრები   

 განხილვა     

3 ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე 14.02.2019 კომისიის ღონისძიებათა გეგმა-  

 გარე ვაჭრობის მოწესრიგების  თავმჯდომარე გრაფიკი 

 მიზნით გასატარებელი  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ღონისძიებები  შესაბამისი სამუშაო  

   ჯგუფის წევრები  

4 მიმდინარე საკითხები 14.02.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 
5 მუნიციპალიტეტის სივრცით- 28.02.2019 კომისიის დასკვნები  

 ტერიტორიული მოწყობის,  თავმჯდომარე  

 ინფრასტრუქტურისა და  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ზედამხედველობის  შესაბამისი სამუშაო  

 საქმიანობის წარმართვის  ჯგუფის წევრები  

 შესაბამისი ინსტრუქციებისა    

 და დებულებების    

 პროექტების განხილვა    

6 მიმდინარე საკითხები 28.02.2019 კომისიის წინადადებები,  

   თავმჯდომარე რეკომენდაციები, 

   ლავრენტი ბიგვავა დასკვნები 

 
მარტი 

1 კომისიია სხდომის 14.03.2019-28.03.2019 კომისიის კომისიის სხდომის 2-ჯერ თვეში 

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის  



 

   ლავრენტი ბიგვავა წესრიგი და შესაბამისი 

მასალები 

 

2 სატრანსპორტო 14.03.2019 კომისიის დასკვნა, ქ. ოზურგეთის 

 საშუალებების მოძრაობის  თავმჯდომარე წინადადებები, ცენტრში 

 მოწესრიგებისათვის  ლავრენტი ბიგვავა, რეკომენდაციები  

 დასაგეგმი ღონისძიებების  შესაბამისი სამუშაო   

 განხილვა  ჯგუფის წევრები   

3 მიმდინარე საკითხები 14.03.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

4 ოზურგეთის 28.03.2019 კომისიის დასკვნა  

 მუნიციპალიტეტის  თავმჯდომარე  

 ბიუჯეტის შესაბამისი  ლავრენტი ბიგვავა,  

 წლიური ანგარიშის განხილვა  კომისიის წევრები:  

   გოჩა კილაძე, ლელა  

   საჯაია, გელა  

   ჩავლეშვილი, ბესო  

   ქათამაძე  

5 მიმდინარე საკითხები 28.03.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

 

აპრილი 

 

1 კომისიია სხდომის 04.04.2019-30.04.2019 კომისიის კომისიის სხდომის 2-ჯერ თვეში 

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის  

   ლავრენტი ბიგვავა წესრიგი და შესაბამისი  

    მასალები  

2 ოზურგეთის 11.04.2019 კომისიის დასკვნა,  

 მუნიციპალიტეტის  თავმჯდომარე წინადადებები, 

 წყალმომარაგების ქსელის  ლავრენტი ბიგვავა, რეკომენდაციები 

 არსებული მდგომარეობისა  შესაბამისი სამუშაო  

 და მოსახლეობის სასმელი  ჯგუფის წევრები  



 

 წყლით უზრუნველყოფის 

ღონისძიებების განხილვა 

    

3 ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე 11.04.2019 კომისიის დასკვნა,  

 ავტომანქანების პარკირების  თავმჯდომარე წინადადებები, 

 არსებული მდგომარეობის  ლავრენტი ბიგვავა, რეკომენდაციები 

 განხილვა  შესაბამისი სამუშაო  

   ჯგუფის წევრები  

4 მიმდინარე საკითხები 11.04.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

5 ინფრასტრუქტურული 25.04.2019 კომისიის დასკვნა,  

 პროექტების (გზები, სოფლის  თავმჯდომარე წინადადებები, 

 შიდა გზები) შესრულების  ლავრენტი ბიგვავა, რეკომენდაციები 

 მიმდინარეობის განხილვა  შესაბამისი სამუშაო  

 2019 წლის I-კვარტალის  ჯგუფის წევრები  

 მდგომარეობით    

6 მიმდინარე საკითხები 25.04.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

 

მაისი 

1 კომისიია სხდომის 02.05.2019-31.05.2019 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები 

2 მუნიციპალიტეტის 16.05.2019 კომისიის დასკვნა,  

 კეთილმოწყობისა და  თავმჯდომარე წინადადებები, 

 საყოფაცხოვრებო  ლავრენტი ბიგვავა, რეკომენდაციები 

 კომუნალურ სფეროში  შესაბამისი სამუშაო  

 მიმდინარე სამუშაოების  ჯგუფის წევრები  



 

 განხილვა     

3 მიმდინარე საკითხები 16.05.2019 კომისიის 

თავმჯდომარე 

ლავრენტი ბიგვავა 

დასკვნა, 

წინადადებები, 

რეკომენდაციები 

 

4 მუნიციპალიტეტის სივრცით- 30.05.2019 კომისიის დასკვნა  

 ტერიტორიული დაგეგმვის  თავმჯდომარე  

 ნორმებისა და წესების დაცვის  ლავრენტი ბიგვავა,  

 განხილვა  შესაბამისი სამუშაო  

   ჯგუფის წევრები  

5 უსახლკარო პირების მიერ 30.05.2019 კომისიის დასკვნა  

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე  თავმჯდომარე  

 რიცხული საცხოვრებელი  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ფართის მიზანმიმართულად  შესაბამისი სამუშაო  

 გამოყენების და  ჯგუფის წევრები  

 მობინადრეთა მიერ მათი    

 ექსპლუატაციის    

 მდგომარეობის შესწავლა და    

 განხილვა    

6 მიმდინარე საკითხები 30.05.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

 
ივნისი 

1 კომისიია სხდომის 06.06.2019-28.06.2019 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები 



 

2 მუნიციპალიტეტის 13.06.2019 კომისიის დასკვნა აღნიშნული 

 ტერიტორიაზე წყალგამყვანი  თავმჯდომარე  საკითხი 

 და წყალშემკრები არხების  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 მდგომარეობის განხილვა  კომისიის  იქნება აგრარული 

   თავმჯდომარე გოჩა  ქონების მართვისა 

   კილაძე, შესაბამისი  და ბუნებრივი 

   სამუშაო ჯგუფების  რესურსების 

   წევრები  გამოყენების 

     კომისიასთან 

     ერთად 
3 მიმდინარე საკითხები 13.06.2019 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე წინადადებები, 

   ლავრენტი ბიგვავა რეკომენდაციები 

4 სკვრების, პარკების 27.06.2019 კომისიის დასკვნა,  

 ინვენტარიზაცია და  თავმჯდომარე რეკომენდაციები 

 მდგომარობის შესწავლა.  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ქალქის არქიტექტურული  შესაბამისის სამუშაო  

 იერსახის გასაუმჯობესებელ  ჯგუფის წევრები  

 ღონიძიებათა დაგეგმვის    

 მიმდინარეობის განხილვა.    

5 მიმდინარე საკითხები 27.06.2019 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

 
ივლისი 

1. კომისიის სხდომის 01.07.19-31.06.19 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 



 

2. მუნიციპალიტეტის 04. 07.19 კომისიის წინადადებები, აღნიშნული 

 ტერიტორიაზე არსებული  თავმჯდომარე რეკომენდაციები. საკითხი 

 სასაფლაოების  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 ინფრასტრუქტურის  კომისიის  იქნება აგრარულ 

 მდგომარეობის განხილვა.  თავმჯდომარე გოჩა  საკითხთა, 

   კილაძე, შესაბამისი  ქონების მართვისა 

   სამუშაო ჯგუფის  და ბუნებრივი 

   წევრები.  რესურსების 

     კომისიასთან 

     ერთად. 
3. მიმდინარე საკითხები 04. 07.19 კომისიის წინადადებები,  

   თავმჯდომარე რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

4. ინფრასტრუქტურული 26.07.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები აღნიშნული 

 მიმართულებების  თავმჯდომარე და რეკომენდაციები საკითხი 

 სამუშაოების მიმდინარეობის  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 შედეგების განხილვა 2019  შესაბამისი სამუშაო  იქნება 

 წლის I-ლი ნახევრის  ჯგუფის წევრები.  საკრებულოს სხვა 

 მდგომარეობით.    კომისიებთან 

     ერთად. 
5. მიმდინარე საკითხები 26.07.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

 
აგვისტო 

1. კომისიის სხდომის 01.08.19-30.08.2019 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 



 

2. მუნიციპალიტეტის 05.08.19 კომისიის დასკვნა აღნიშნული 

 ტერიტორაზე რეკლამის  თავმჯდომარე  საკითხი 

 განთავსების წესებისა და  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 გეგმის განხილვა.  კომისიის  იქნება აგრარულ 

   თავმჯდომარე გოჩა  საკითხთა, 

   კილაძე, შესაბამისი  ქონების მართვისა 

   სამუშაო ჯგუფის  და ბუნებრივი 

   წევრები.  რესურსების 

     კომისიასთან 

     ერთად. 
3. მიმდინარე საკითხები 05.08.19 კომისიის დასკვნა,  

   თავმჯდომარე რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა,  

   სამუშაო ჯგუფის  

   წევრები  

4. სოფლის მეურნეობის 29.08.2019 კომისიის წინადადებები და აღნიშნული 

 განვითარების  თავმჯდომარე რეკომენდაციები. საკითხი 

 ინფრასტრუქტურული  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 პროექტების განხორციელების  კომისიის  იქნება 

 მიმდინარეობის განხილვა  თავმჯდომარე გოჩა  საკრებულოს სხვა 

   კილაძე, შესაბამისი  კომისიებთან 

   სამუშაო ჯგუფის  ერთად. 

   წევრები.   

5. მიმდინარე საკითხები 29.08.2019 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

 
სექტემბერი 

1. კომისიის სხდომის 02.09.19-30.09.19 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 



 

2. მუნიციპალიტეტის 05.09.19 კომისიის დასკვნა  

 ტერიტორიის  თავმჯდომარე  

 დასუფთავებისა და  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ნარჩენების შეგროვების და  სამუშაო ჯგუფის  

 გატანის მდომარეობის  წევრები  

 განხილვა    

3. მიმდინარე საკითხები 05.09.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა,  

   სამუშაო ჯგუფის  

   წევრები  

4. ქალაქმშენებლობის 26.09.19 კომისიის დასკვნა.  

 დოკუნტების შექმნისა და  თავმჯდომარე  

 ფაქტობრივი მდგომარეობის  ლავრენტი ბიგვავა.  

 განხილვა    

5. მიმდინარე საკითხები 26.09.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

 
ოქტომბერი 

1. კომისიის სხდომის 01.10.19-31.10.19 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 

2. ინფრასტრუქტურული 10.10.19 კომისიის დასკვნები.  

 მიმართულების  თავმჯდომარე  

 სტრუქტურული  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ერთეულების  სამუშაო ჯგუფის  

 ხელმძღვანელთა ანგარიშების  წევრები  

 მოსმენა 2019 წლის 9 თვის    

 მდგომარეობით.    



 

3. მიმდინარე საკითხები 10.10.19 კომისიის 

თავმჯდომარე 

ლავრენტი ბიგვავა. 

დასკვნა, წინადადებები 

და რეკომენდაციები. 

 

4. მუნიციპალური 31.10.19 კომისიის წინადადებები და  

 ტრანსპორტით  თავმჯდომარე რეკომენდაციები. 

 მომსახურეობის მარშუტებისა  ლავრენტი ბიგვავა.  

 და გრაფიკების დაცვის    

 მდგომარეობის განხილვა.    

 

ნოემბერი 

1. კომისიის სხდომის 01.11.19-29.11.19 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 

2. მუნიციპალიტეტის 2020 07.11.19.-25.11.19 კომისიის დასკვნა აღნიშნული 

 წლის ბიუჯეტის პროექტის  თავმჯდომარე  საკითხი 

 განხილვა  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

   კომისიის წევრები.  იქნება 

     საკრებულოს სხვა 

     კომისიებთან 

     ერთად. 
3. მიმდინარე საკითხები 15.11.19.-25.11.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

4. მუნიციპალიტეტის 28.11.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

 ტერიტორიაზე გარე  თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

 განათების მოწყობის  ლავრენტი ბიგვავა,  

 სამუშაოების შედეგების  კომისიის წევრები.  

 განხილვა    



 

5. მიმდინარე საკითხები 28.11.19 კომისიის 

თავმჯდომარე 

ლავრენტი ბიგვავა. 

დასკვნა, წინადადებები 

და რეკომენდაციები. 

 

 
დეკემბერი 

1. კომისიის სხდომის 02.12.19-31.12.19 კომისიის კომისიის სხდომის  

 მომზადება  თავმჯდომარე დაზუსტებული დღის 

   ლავრენტი ბიგვავა. წესრიგი და შესაბამისი 

    მასალები. 

2. მუნიციპალიტეტის 2019 12.12.19-19.12.19 კომისიის დასკვნა აღნიშნული 

 წლის ბიუჯეტის  თავმჯდომარე  საკითხი 

 კორექტირებული პროეტის  ლავრენტი ბიგვავა,  შესწავლილი 

 განხილვა  კომისიის წევრები.  იქნება 

     საკრებულოს სხვა 

     კომისიებთან 

     ერთად. 

3. კომისიის 2020 წლის სამუშაო 30.12.19 კომისიის კომისიის 2020 სამუშაო  

 გეგმის განხილვა  თავმჯდომარე გეგმა 

   ლავრენტი ბიგვავა,  

   კომისიის წევრები.  

4. ინფრასტრუქტურული 30.12.19 კომისიის გეგმა-გრაფიკი  

 მიმართულების  თავმჯდომარე  

 სრუქტურული ერთეულებისა  ლავრენტი ბიგვავა,  

 და სამსახურების 2019 წელს  შესაბამისი სამუსაო  

 გაწეული საქმიანობის შესახებ  ჯგუფის წევრები.  

 ანგარიშების მოსმენის    

 გრაფიკის დამტკიცება    

5. მიმდინარე საკითხები 30.12.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები. 

   ლავრენტი ბიგვავა.  



 

6 სკვერების, პარკების 30.12.19 კომისიის დასკვნა,  

 ინვენტარიზაცია და  თავმჯდომარე რეკომენდაციები 

 მდგომარობის შესწავლა.  ლავრენტი ბიგვავა,  

 ქალქის არქიტექტურული  შესაბამისის სამუშაო  

 იერსახის გასაუმჯობესებელ  ჯგუფის წევრები  

 ღონისძიებათა დაგეგმვის    

 მიმდინარეობის განხილვა.    

7 მიმდინარე საკითხები 30.12.19 კომისიის დასკვნა, წინადადებები  

   თავმჯდომარე და რეკომენდაციები 

   ლავრენტი ბიგვავა.  

 


