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„მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა“ მომზადებულია 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის N2176 (12.04.2018 წელი) ბრძანების 
საფუძველზე „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ხუთწლიანი გეგმის შემუშავების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი“-ს მიერ: ოსიკო 
თოთიბაძე, თემური მურვანიძე, ნინო კვაჭანტირაძე, გურამ შარაშენიძე, ავთანდილ 
ჩხაიძე, ტიტე ბაქანიძე, ტარიელ ჟღენტი, აკაკი ჭანუყვაძე. „სამუშაო ჯგუფს“ გეგმის 
მომზადების პროცესში კონსულტაციებს და ტექნიკურ დახმარებას უწევდა 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
„მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები - საქართველო“-ს გარემოს დაცვის  
ექსპერტი, ტ.მ.დ. გარემოს  დაცვის სფეროში, ბატონი აკაკი ფანჩულიძე.
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გეგმის სარჩევი

ნაწილი 1 - რეზიუმე

1.1 დაგეგმვის საფუძველი

1.2 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მიზანი

1.3 გეგმის შემუშავების პროცესი

ა. შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთნ

ბ. საზოგადოების გამოკითხვის შედეგები

გ. კვლევა და ანალიზი

1.4 არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა

1.5 სხვადასხვა ალტერნატივების მიმოხილვა

1.6 შედეგების და რეკომენდაციების მიმოხილვა

1.7 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულებაზე ანგარიშვალდებული 
ორგანიზაცია

ნაწილი 2 - შესავალი და არსებული მდგომარეობა

2.1 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მარეგულირებელი და 
საკანონმდებლო
      საფუძვლები
2.2 მუნიციპალიტეტის აღწერა და დემოგრაფიული მონაცემები
2.3 გეგმის ამოცანები და მიზნობრივი შედეგები
2.4 დაგეგმვის პროცესის აღწერა:
      ა. გეგმის ჩარჩო;
      ბ. დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და მონაწილეობის პროცესი
      გ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანია და მონაწილეობის პროცესი

ნაწილი 3 - მუნიციპალური ნარჩენების დახასიათება

3.1 შესავალი
3.2 გეგმაში მიმოხილული ნარჩენების სახეობები
3.3 ნარჩენების რაოდენობა
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      ა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა
      ბ. ორგანიზაციების/კომერციული დაწესებულებების საქმიანობის შედეგად
          წარმოქმნილი ნარჩენები
      გ. სამრეწველო ნარჩენების წყაროები და წარმოქმნა
      დ. სამშენებლო/ნგრევის ნარჩენების წარმოქმნა
      ე. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმით მოცული ნარჩენების ნაკადების 
          შემაჯამებელი მიმოხილვა
3.4 ნარჩენების პროგნოზირება
3.5 ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზი

ნაწილი 4 - არსებული მუნიციპალური ნარჩენების სისტემის მიმოხილვა

4.1 შესავალი
4.2 არსებული მუნიციპალური მომსახურების აღწერა
4.3 შეგროვების და ტრანსპორტირების მომსახურება:
      ა. ინსტიტუციური ჩარჩო
      ბ. შეგროვების და ტრანსპორტირების საშუალებები და საოპერაციო პროცესები
      გ. შეგროვების მომსახურების დაფარვის არეალი
4.4 ქუჩების დასუფთავება
4.5 ნარჩენების განთავსების არსებული ობიექტები
      ა. ოფიციალური ნაგავსაყრელი პოლიგონები
      ბ. ნარჩენების განთავსების არაოფიციალური ადგილების ინვენტარიზაცია
4.6 აღდგენა (რეციკლირება და კომპოსტირება):
      ა. ბაზრები და ბაზრების ჯაჭვების მდგომარეობა
      ბ. არაფორმალური სექტორის საქმიანობა
4.7 საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო
4.8 ხარჯები და ხარჯების ანაზღაურება:
      ა. არსებული პროგრამის ხარჯები
      ბ. არსებული ტარიფები და ხარჯების ფაქტობრივი ანაზღაურება/მოსაკრებლის
           ამოღებასთან დაკავშირებული გამოცდილება
4.9 ბიუჯეტი და დაფინასების პროცესები:
      ა. საოპერაციო/საექსპლოატაციო ხარჯები
      ბ. კაპიტალური დანახარჯები

ნაწილი 5 - ნარჩენების ინდუსტრიაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკა და 
ტენდენციები
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5.1 შეგროვება და ტრანსპორტირება
5.2 აღდგენის პროცესები
5.3 საზოგადოების განათლება და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ნაწილი 6 - ნარჩენების მართვის მომავალი ვარიანტების ანალიზი

6.1 შეგროვება და ტრანსპორტირება
6.2 ნარჩენების განთავსება
6.3 აღდგენა:
      ა. რეციკლირება
      ბ. კომპოსტირება
      გ. წყაროსთან სეპარაცია 
6.4 ინსტიტუციური მოსაზრებები
6.5 სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ღონისძებების დაფინანსება

ნაწილი 7 - შედეგები და რეკომენდაციები

7.1 ინფრასტრუქტურისა და ტექნიკის საჭიროებები
7.2 ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება
7.3 აღდგენის პროგრამების განხორციელების პროცედურები
7.4 საზოგადოებრივი განათლების პროგრამა

ნაწილი 8 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები

დანართები 

გამოყენებული ლიტერატურა
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გამოყენებული აკრონიმები და აბრევიატურები

რგის    - რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

მნმკ     - შ.პ.ს. „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

ნმეს     - ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია;

ნმესგ   - ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა;

მგვ      - მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;

გეს       - გარემოს ეროვნული სააგენტო;

WMTR - ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონში;

CENN - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი;

ICMA - ქალაქების/რაიონებისმართვისსაერთაშორისოორგანიზაცია;

LFA- „ლოგიკური ჩარჩო - მიდგომა“ (Logical Framework Approach);

ტერმინთა განმარტება

ნარჩენი - ნებისმიერი ნივთიერება ან ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, 
განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულია მოიშოროს;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები - საოჯახო მეურნეობის მიერ წარმოქნილი ნარჩენები;

მუნიციპალური ნარჩენები - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, აგრეთვე სხვა ნარჩენები, 
რომლებიც თავიანთი მახასიათებლებითა და შემადგენლობით საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების მსგავსია;

ინერტული ნარჩენები - ნარჩენების, რომლებიცარ განიცდის მნიშვნელოვან ფიზიკურ, 
ქიმიურ ან ბიოლოგიურ ცვლილებებს - არ იხრსნება, არ იწვის და არ შედის სხვაგვარ 
ქიმიურ ან ფიზიკურ რეაქციაში, არ განიცდის ბიოდეგრადაციას და სხვა მასალაზე არ 
ახდენს ისეთ გავლენას, რომელიც გამოიწვევს გარემოს დაბინძურებას ან ადამიანის 
ჯანმრთელობის დაზიანებას;

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები - ნარჩენების, რომლებიც ექვემდებარება ანაერობულ 
ან აერობულ დაშლას, მათ შორის, სურსათის/ცხოველის საკვების ნარჩენები, 
ბაღის/პარკის ნარჩენები, ქაღალდი, მუყაო;
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სახიფათო ნარჩენები - ნარჩენები, რომლებიც სახიფათო ან პოტენციურად მავნეა 
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან გარემოსათვის (საქართველოს კანონის 
“ნარჩენების მართვის კოდექსი” III დანართით გათვალისწინებული ერთი ან მეტი 
მახასიათებელი);

სამედიცინო ნარჩენები - სამედიცინო დაწესებულების, სამედიცინო 
ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის 
დაწესებულებების, ვეტერინარული კლინიკების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და 
საწყობების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები;

ცხოველური ნარჩენები - ცხოველის სხეული ან მისი სხეულის ნაწილი, ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტი ან ცხოველისაგან მიღებული სხვა პროდუქტი, რომელიც არ 
არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის;

პრევენცია - ნივთიერების, მასალის ან პროდუქტის ნარჩენად გადაქცევამდე 
მიღებული ზომები, რაც ამცირებს:
ა) ნარჩენების რაოდენობას, (მაგალითად, პროდუქტის ხელახალი გამოყენების გზით 
ან პროდუქტის ვარგისიანობის ვადის გაგრძელების გზით);
ბ) წარმოქმნილი ნარჩენების უარყოფით გავლენას გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე; 

გ) მასალებსა და პროდუქტში მავნე ნივთიერებების შემცველობას. 

ხელახალიგამოყენება - პროდუქტის ან/და მისი კომპონენტების ხელახლა გამოყენება 
ნარჩენად გადაქცევამდე, მათი თავდაპირველი დანიშნულებით. 

აღდგენა - საქმიანობა, რომლის ძირითადი შედეგია ნარჩენების გამოყენება 
სასარგებლო მიზნებისათვის, იმ მასალების ჩანაცვლების გზით, რომლებიც სხვა 
პირობებში რაიმე ფუნქციის შესასრულებლად იქნებოდა გამოყენებული. აღდგენა 
მოიცავს ენერგიის აღდგენას და რეციკლირებას. (აღდგენის ოპერაციების სია 
მოცემულია საქართველოს კანონის “ნარჩენების მართვის კოდექსი“ პირველ 
დანართში).

რეციკლირება -  აღდგენითი ღონისძიება, რომლის საშუალებითაც ნარჩენები 
გარდაიქმნება პროდუქტად, მასალად ან ნივთიერებად, რომლებიც განკუთვნილია 
თავდაპირველი ან სხვამიზნით გამოყენებისთვის. რეციკლირება მოიცავს ორგანული 
მასალების გადამუშავებას, მაგრამ არ მოიცავს ენერგიის აღდგენას და ისეთ მასალებად 
გარდაქმნას, რომლებიც გამოიყენება საწვავად ან ამოვსების ოპერაციებისთვის.  

რეციკლირებადი მასალები - გავრცელებული რეციკლირებადი მასალებია მინა, 
ქაღალდი, მუყაო, მეტალი, პლასტიკი, ქსოვილი, საკვების ნარჩენები, ბაღის ნარჩენები 
და ელექტრონული მოწყობილობები. 
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ნარჩენების შეგროვება -ნარჩენების შეგროვება, რაც ასევე მოიცავს მათ წინასწარ 
დახარისხებას და წინასწარ დასაწყობებას ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე 
გადატანის მიზნით.

სეპარირებული შეგროვება - ნარჩენების შეგროვება, რომლის დროსაც ნარჩენების 
ნაკადები განცალკევებულია სახეობების და თვისებების მიხედვით, მათი შემდგომი 
დამუშავების ხელშეწყობის მიზნით. 

ნარჩენების ტრანსპორტირება - ნარჩენების გადატანა ნარჩენების შენახვის ან/და 
დამუშავების ობიექტზე; 

ნარჩენების გადამტვირთი სადგური - ობიექტი, სადაც ხორციელდება ნარჩენების 
გადატვირთვა ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე შემდგომი ტრანსპორტირების 
მიზნით. 

სანიტარიული ნაგავსაყრელი - მუნიციპალური ნარჩენების 
კონტროლირებადიგანთავსება მიწაში, რომელიც გამორიცხავს ნებისმიერ პოტენციურ 
ნეგატიურ ემისიებს ზედაპირულ წყლებში, მიწისქვეშა წყლებში, ნიადაგში ან ჰაერში. 

დანაგვიანება - ნარჩენების გარემოში დაყრა, გადაგდება და/ან მიტოვება, გარდა ამ 
მიზნისთვის გამოყოფილი კონტეინერებისა და შეგროვების ობიექტებისა.

შეგროვების სისტემა - ნარჩენების შეგროვების სისტემის სხვადასხვა მახასიათებლები, 
მათ შორის კონტეინერების ტიპი და განლაგება, ნარჩენების შემგროვებელი ტიპი და 
მარშრუტები, შემგროვებელი ტექნიკის შეკეთება და პრევენციის ღონისძიებები, ასევე 
შეგროვების სისტემასთან დაკავშირებული მონაცემების აღრიცხვა;

საერთო სარგებლობის კონტეინერები - მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისათვის 
განკუთვნილი კონტეინერები, რომლებიც განლაგებულია ქუჩებში მოსახლეობის 
საერთო სარგებლობისათვის ან/და რამდენიმე ოჯახის საერთო სარგებლობისათვის;

საექსპლუატაციო პერიოდი - დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც 
სატრანსპორტო საშუალება განიცდის ცვეთას;

ნაგავსაყრელის ოპერატორი - ნაგავსაყრელის მართვაზე პასუხისმგებელი ფიზიკური 
ან იურიდიული პირი;

მომსახურების დაფარვის ზონა - ნარჩენების შეგროვების მომსახურების მიწოდების 
ზონის გეოგრაფიული არეალი, ასევე ნარჩენების შეგროვების მომსახურების მიმღები 
მოსახლეობის ნაწილი (გამოსახული მთლიანი მოსახლეობის პროცენტული წილიდან);

ქუჩების დასუფთავების ნარჩენი - ქუჩისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის 
ადგილების დაგვისა და დასუფთავების, ასევე მუნიციპალიტეტის საწრეტი არხების 
დასუფთავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები;
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ნარჩენების შემგროვებელი - პირი, რომელიც პასუხისმგებელია ნარჩენების 
შეგროვებაზე, მათ შორის წინასწარ დახარისხებასა და წინასწარ შენახვაზე ნარჩენების 
გადამტვირთავ სადგურამდე ან დამუშავების ობიექტამდე ტრანსპორტირების 
მიზნით.

ნაწილი 1 - რეზიუმე

         საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებაა - „ცხოვრობდეს 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და 
კულტურული გარემოთი. ყველა ვადებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და 
კულტურულ გარემოს“.

საქართველოში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი გამოწვევაა, რადგან დღეს მართვის არსებული 
სისტემა მნიშვნელოვან ცვლილებებს საჭიროებს. ის დღეისათვის, წარმოადგენს 
გარემოსდაცვით, სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემას მსოფლიოში. ჰაერში, 
ნიადაგში, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებში ემისიების გზით, ნარჩენებს შეუძლია 
დიდი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს, როგორც გარემოზე, ისე ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე. ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და მისი ეფექტიანი 
ფუნქციონირება პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ფაქტორებთან: 

1. მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებასთან; 
2. გარემოს დაცვასთან; 
3. სექტორის შემოსავლიონობის ზრდასთან;
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნარჩენები შეიძლება განხილული იქნას, როგორც 

პოტენციური ნედლეული, გარდა ამისა, სუფთა საცხოვრებელი და დასასვენებელი 
გარემო, ხელს შუწყობს ტურიზმის განვითარებას.

საკითხის აქტუალობისა და პრიორიტეტულობის დამადასტურებელია ის 
გარემოებაც, რომ ნარჩენების მართვა ქვეყნის მდგრადი განვითარების საკითხს ეხება 
და იგი შეტანილია „საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წლების 
სახელმწიფო სტრატეგიაში“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 
წლების სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების 
სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმაში“. ასევე, 2014 წელს „საქართველოსა და 
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ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმების ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი პუნქტია.

1.1 დაგეგმვის საფუძველი

„მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა“ არის 
მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ხუთწლიანი 
პროგრამის განხორციელების ძირითად მიმართულებებს, რომლითაც შესაძლებელი 
იქნება მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ვალდებულებების შესრულება. 
ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მუნიციპალიტეტი მიიღებს მნიშვნელოვან 
სოციალურ და ეკონომიკურ სარგებელს, რადგან როგორც სექტორის, ისე შესაბამისი 
ობიექტების მართვა, მოითხოვს დიდ ადამიანურ რესურსს. 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვისა და ხარჯთეფექტიანი სისტემის შექმნა, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების პრევენციას და ხელახალი გამოყენების ზრდას, 
გარემოსათვის უსაფრთხო გზით ნარჩენების დამუშავებას, ისე რომ საფრთხე არ 
შეექმნას ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ნარჩენები შეიძლება განხილული იქნას, როგორც 
პოტენციური ნედლეულისა და ენერგიის კარგვა. ნარჩენების გადამუშავებას მოაქვს 
მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური სარგებელი, რადგან როგორც 
სექტორის ადმინისტრირება, ისე შესაბამისი ობიექტების ოპერირება, მოითხოვს დიდ 
ადამიანურ რესურსს. გარდა ამისა, სუფთა საცხოვრებელი და დასასვენებელი გარემო, 
ხელს შუწყობს ტურიზმის განვითარებას. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
„მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა“ (შემდგომში 
„სამოქმედო გეგმა“) შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’-სა და 
საქართველოს კანონის „გარემოს დაცვის შესახებ“  საფუძველზე, 2014 წელს მიღებულ 
იქნა საქართველოს კანონი “ნარჩენების მართვის კოდექსი” (შემდგომში „კოდექსი“), 
რომლის თანახმადაც ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა შეიმუშაონ 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმები. მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც ადგენს ჩარჩოს, რომლის 
მიხედვითაც მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ნარჩენების მართვას და 
შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რაც მას ეკისრება ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის 2014 წელს გაფორმული ასოცირების ხელშეკრულებით. „კოდექსის“ 
დებულებებისა და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა ნარჩენების მართვის 
„2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია“ (შემდგომში „ეროვნული სტრატეგია“) და 
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„2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ (შემდგომში ტექსტში „ეროვნული 
გეგმა“) აღნიშნული დოკუმენტები ერთიან ფორმატში 2016 წლის 1 აპრილს 
საქართველოს მთავრობის N160 დადგენილებით იქნა მიღებული, რომლის მიზანია 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის განვითარების პროცესის ჰარმონიზება 
ნარჩენების მართვის ეროვნულ პოლიტიკასთან.

„სამოქმედო გეგმა“ შემუშავებულია ხუთწლიანი პერიოდისათვის, რომელიც 
მოიცავს 2018-2022 წლებს და იგი წარმოადგენს ცოცხალ დოკუმენტს, რომელიც 
შეიძლება განახლდეს ან/და განიცადოს კორექტირება.

„სამოქმედო გეგმაში“ მოცემული ფინანსური გათვლები არის საპროგნოზო და 
დაზუსტდება კონკრეტული ღონისძიებების განსაზღვრის დროს.

1.2 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „სამოქმედო გეგმა“  ორიენტირებულია 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ნარჩენების მართვის ეროვნული 
პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობაზე, ნარჩენების მართვის ეროვნულ 
ინტეგრირებულ სისტემაში მუნიციპალიტეტის როლის ოპტიმიზაციაზე. 
საქართველოს „ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიითა და 
2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმით“ განსაზღვრულია სახელმწიფოს 
ხედვა - „საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე 
ორიენტირებული ქვეყანა“ - რისი მიღწევაც შესაძლებელია შემდეგი მოქმედებების 
შესრულებით:

 ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და 
აღდგენის ღონისძიებების გატარება;

 მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფა;

 ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების დანერგვა;

 ხარჯების სრული ამოღების დანერგვა;

 მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვის ხელშეწყობა;

 სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადებზე საჯარო-კერძო პარტნიორობის 
ჩამოსაყალიბებლად ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა;

 განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად წამახალისებელი მექანიზმების 
დანერგვა.
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ნმეს - ით განსაზღვრული გამოწვევები და მისაღწევი მიზნები, მათი 
მნიშვნელობის მეტი თვალსაჩინოებისათვის, დაჯგუფებულია ცხრა მიმართულებად:

1. კანონმდებლობა;
2. ნარჩენების მართვის დაგეგმვა;
3. ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება;
4. ნაგავსაყრელები;
5. პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და აღდგენა;
6. ხარჯების ამოღება;
7. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;
8.  მონაცემები ნარჩენების შესახებ;
9.  მართვის შესაძლებლობები;

ზემოთ აღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად „სამოქმედო გეგმით“ 
განაზღვრული ძირითადი მიზნების მისაღწევად, წარმოდგენილია შესაბამისი 
ამოცანები და ღონისძიებები, რომელთა განხორციელების შემდეგად მიღწეული უნდა 
იქნას მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხარჯთეფექტიანი  და მდგრადი  სისტემის 
შექმნა.

1.3  გეგმის შემუშავების პროცესი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „სამოქმედო გეგმის“ შემუშავების პროცესი 
წარიმართა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
მიერ რეკომენდირებული პროგრამის „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები 
რეგიონებში (WMTR)“ ფარგლებში შემუშავებული, „მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის გეგმის მომზადების სახელმძღვანელო დოკუმენტი“-სა და საქართველოს 
ბუნების მკვლევართა კავშირი ორქისის მიერ შემუშავებული „ნარჩენების მართვის 
გეგმის შედგენის სახელმძღვანელო“-ს შესაბამისად.

„სამოქმედო გეგმის“ შემუშავების პროცესში გამოყენებული იყო „ლოგიკური 
ჩარჩო - მიდგომა“ LFA (Logical Framework Approach), რომელიც ითვალისწინებს 
არსებული სიტუაციის შეფასებას და გამოწვევების იდენტიფიცირებას, ასევე, 
შესაბამისი მიზნებისა და პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრას.

თითოეული დასახული მიზნისათვის „სამოქმედო გეგმაში“ გაწერილია 
ამოცანები (შესრულების ვადების მითითებით). თითოეული ამოცანის მისაღწევად 
საჭიროა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც სამოქმედო გეგმის 
ძირითადი ნაწილია.
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„ლოგიკური ჩარჩო - მიდგომა“ LFA  შეიძლება გამოიხატოს შემდეგნაირად:

 ხედვა

 მიზნები (ხედვის შესაბამისად);

 ამოცანები (მიზნების შესაბამისად);

 ღონისძიებები (ამოცანების შესაბამისად).

აღნიშნული მეთოდის საშუალებით განისაზღვრება მოკლევადიანი, 
საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი ამოცანები. ღონისძიებები კი არის კონკრეტული 
და მითითებული აქვს შესრულების ვადები.

პირველ ეტაპზე სამუშაო გეგმის მომზადების მიზნით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, 
რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება 8 წევრით და დამტკიცდა „ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტიის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმის 
მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერის N2176 (12.04.2018 წელი) ბრძანებით. (დანართი N1): 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 
წლიანი გეგმის მომზადების მიზნით შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - ,,სამუშაო 
ჯგუფი“) შემდეგი შემადგენლობით: 

ა) ოსიკო თოთიბაძე - მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე; 

მ
ო
ნ
ი
ტ
ო
რ
ი
ნგ
ი

შე
მ
უ
შა
ვე
ბა



გვერდი |8

ბ) თემური მურვანიძე - არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, 
კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი 
- სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე; 

გ) ნინო კვაჭანტირაძე - სამართლებრივი უზრუნველყოფის და 
ზედამხედველობის სამსახურის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების 
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი; 

დ) გურამ შარაშენიძე - სამართლებრივი უზრუნველყოფის და 
ზედამხედველობის სამსახურის, ზედამხედველობის განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი; 

ე) ავთანდილ ჩხაიძე - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის 
სამსახურის, ქონების მართვის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი; 

ვ) ტიტე ბაქანიძე - ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების 
ცენტრი“- ს დირექტორის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის წევრი; 

ზ) ტარიელ ჟღენტი - ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების 
ცენტრი“- ს დასუფთავების მომსახურების განყოფილების უფროსის თანაშემწე - 
სამუშაო ჯგუფის წევრი; 

თ) აკაკი ჭანუყვაძე - ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების 
ცენტრი“- ს დასუფთავების მომსახურების განყოფილების უფროსის თანაშემწე - 
სამუშაო ჯგუფის წევრი;

 
ა. შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან
„სამოქმედო გეგმის“ შემუშავების ეფექტიანი პროცესის წარმართვისა და 

შემდგომში გეგმის განხორციელების მხარდაჭერის უზრუნველყოფისათვის, საწყისი 
ეტაპიდანვე განხორციელდა დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და მათი 
პროცესში მონაწილეობა. 

დაინტერესებული მხარეების პირველ შეხვედრაზე შედგა შეთანხმება 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ხუთწლიანი გეგმის მომზადების მიზნით სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნის 
შესახებ“ (შემდგომში სათათბირო ორგანო - საბჭო), რომლის შემადგენლობაც 
დამტკიცებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით.

„სათათბირო ორგანოს - საბჭოს“ პირველ შეხვედრაზე მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის ხუთწლიანი გეგმის შემუშავების მიზნით“  სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 
დანართი N2 
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ასევე, „სამოქმედო გეგმის“ პროექტის შემუშავებისა და „სათათბირო ორგანოს - 
საბჭოსთან“ განხილვების ჩატარების შემდეგ, განხორციელდა საჯარო შეხვედრები 
მოსახლეობასთან სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

ბ. საზოგადოების გამოკითხვის შედეგები

ინფორმაციის შესაგროვებლად გამოყენებული იქნა მომხმარებელთა 
(მოსახლეობის) გამოკითხვის საშუალება (ანკეტირება), ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლების მეშვეობით, გამოიკითხა შვიდი 
ადმინისტრაციული ერთეულის 70 ოჯახი. 

გამოკითხვის ინტერესს წარმოდგენდა შემდგი ინფორმაცია:

1. ინფორმაცია ნარჩენების შეგროვების/ტრანსპორტირების ინტენსივობის შესახებ;

2. ინფორმაცია ნაგავშემკრები კონტეინერების ირგვლივ არსებული 
მდგომარეობის შესახებ;

3. ინფორმაცია ნაგავშემკრები კონტეინერების ჰიგიენური მდგომარეობის შესახებ;

4. ინფორმაცია ერთი ოჯახის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების სავარაუდო 
ოდენობის შესახებ;

5. ინფორმაცია სპეც. ტექნიკის (ნაგავმზიდის) ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ;

6. ინფორმაცია ნაგავშემკრები კონტეინერების ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ.

გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართი N3-ის 
მეშევობით.

გ. კვლევა და ანალიზი

კვლევისა და ანალიზის პროცესში,  ნარჩენების მართვის არსებული 
მუნიციპალური პროგრამის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის შესაგროვებლად, 
გამოყენებული იქნა „მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადების 
სახელმძღვანელო დოკუმენტი“. 

აღნიშნული კვლევის საგანს წარმოადგენდა ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც 
საჭიროა მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის არსებული პროგრამის 
შესაფასებლად:
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 ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ურბანული (დაბა) და არაურბანული 
(თემი, სოფელი) ტერიტორიის შესახებ;

 ზოგადი ინფორმაცია ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების 
მომსახურების შესახებ;

 ზოგადი ინფორმაცია ნარჩენების განთავსების შესახებ;

 ზოგადი ინფორმაცია ნარჩენების შეგროვების სისტემის მომსახურების 
დაფინანსების შესახებ;

 ზოგადი ინფორმაცია ნარჩენების შეგროვების მომსახურებაში ჩართული 
ადამიანური რესურსების შესახებ;

 ზოგადი ინფორმაცია ნარჩენების მართვის სისტემაში არსებული პრობლემების 
შესახებ.

საწყის ეტაპზე მოძიებული და დამუშავებული ინფორმაცია საკმარისი არ 
აღმოჩნდა ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არ არსებობის გამო, შესაბამისად, 
პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის შემუშავებული იქნა „სამუშაო 
ჯგუფის“ დეტალური სამუშაო გეგმა. დეტალური სამუშო გეგმით მთლიანი პროცესი 
გაიწერა ოთხ თვეზე და დაიყო სამ ეტაპად (დანართი N4).

1.4 არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა

დღეის მდგომარეობით, ნარჩენების მართვის სერვისის დაფარვის არეალი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას სრულად ვერ მოიცავს. სერვისის 
მიწოდება ხდება 29 ადმინისტრაციულ ერთეულში, მათ შორის ურეკი-შეკვეთილის 
სარეკრეაციო ტერიტორია დაფარულია სრულად, ხოლო დანარჩენ ტერიტორიებზე 
შეზღუდულად.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების 
მართვის სისტემის ჩამოყალიბება დაიწყო 2015 წელს, ხოლო სერვისის დაფარვის 
არეალის გაფართოება განხორციელდა 2014 – 2018 წლებში:
 მუნიციპალიტეტმა 2014-2018 წლებში შეიძინა და ფონდების მეშვეობით მიიღო 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ნაგავმზიდი ტექნიკა;

 შეძენილია და ფონდების მეშვეობით მიღებულია თანამედროვე სტანდარტების 
ნაგავშემკრები კონტეინერები;

 ფონდების მეშვეობით მიღებულია პლაჟის დასუფთავების თანამედროვე 
ტექნიკა;



გვერდი |8

 ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა სახის დამხმარე ტექნიკის (ტრაქტორები, 
მსუბუქი ავტომობილი მონიტორინგისათვის და სხვა) შეძენა.

რაც შეეხება ნარჩენების განთავსების პოლიგონებს, ამ მიმართულებითაც 
განხორციელდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები:
 არსებული პოლიგონები მართვაში გადაეცა რგის-ის შ.პ.ს. „მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანიას“;

 განხორციელდა ერთი პოლიგონის დახურვის სამუშაოები, ხოლო მეორე 
პოლიგონის კეთილმოწყობა/გაუმჯობესების სამუშაოები;

 აშენდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გადამტვირთი სადგური.

ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებაზე 
მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის 
სისტემის მეშვეობით შეგროვებული და განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების 
რაოდენობა 2017 წელს თითქმის 2-ჯერ აღემატება წინა წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს. თუმცა, ჯერ კიდევ მრავლად არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ნარჩენების განთავსების არაოფიციალური ადგილები ე.წ. „სტიქიური 
ნაგავსაყრელები“. 

ასევე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ერთიანი სივრცის არ არსებობა, 
სადაც შესაძლებელი იქნება ტექნიკის განთავსება და მოვლა-შენახვისათვის 
პირობების შექმნა - ე.წ. „საქმიანი ეზო“. ამ სივრცის მოწყობისათვის საჭირო 
ტერიტორია მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შერჩეულია, დამუშავებულია 
მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. თუმცა, 
მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო, საკუთარი 
შემოსავლებიდან ამ პროექტის დაფინანსება ვერ ხორციელდება. მიმდინარე 
ეტაპისთვის  ხდება დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიების სამუშაო.

რაც შეეხება სხვა სახის ნარჩენებს, როგორიცაა სამედიცინო ნარჩენები, 
ცხოველური ნარჩენები, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და 
სხვა, აქ ვითარება პრაქტიკულად ვერ კონტროლდება და დიდი ალბათობით ამ სახის 
ნარჩენების შერევა ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში, რაც საკმაოდ დიდი რისკების 
მატარებელია.

1.5. სხვადასხვა ალტერნატივების მიმოხილვა

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სწორი დაგეგმვისათვის მიზანშეწონილია 
მოქმედი სისტემისაგან განსხვავებული - ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, 
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რათა საბოლოო ჯამში განხორცილებული საქმიანობის შედეგად უზრუნველყოფილი 
იყოს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.

შეგროვება
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების დამკვიდრებული 

მიდგომა არის საერთო სარგებლობის კონტეინერების მეშვეობით ნარჩენების 
შეგროვება - კოლექტიური შეგროვება.

თუმცა, რელიეფისა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გათვალისწინებით შესაძლებელია განხილული იქნას სხვა მიდგომებიც:

შეგროვება ტროტუარებიდან/გზისპირებიდან - ამ შემთხვევაში ნარჩენების 
წარმომქმნელები ინდივიდუალურ კონტეინერებს ათავსებენ გზის მიმდებარედ, 
ხოლო შემგროვებელი ბრიგადის მიერ ნარჩენების ნაგავმზიდში გადატვირთვის 
შემდეგ ისევ უკან მიაქვთ საკუთარი კონტეინერები;

უბან-უბან შეგროვება - ამ შემთხვევაში ნაგავმზიდი გადაადგილდება წინასწარ 
განსაზღვრული მარშრუტით და ინტერვალით, ჩერდება შერჩეულ ადგილებში და 
იძლევა სპეციალურ ნიშანს, რათა ნარჩენების წარმომქმნელებს აცნობოს შეგროვების 
ადგილზე მისვლა. ნარჩენების წარმომქმნელებს საკუთარი ნარჩენები მიაქვთ 
ნაგავმზიდთან ან საკუთარი ძალებით, ან შემგროვებელი ბრიგადის მეშვეობით 
ათავსებენ ნარჩენებს ნაგავმზიდზე. ამ დროს კონტეინერების გამოყენება არ ხდება;

კარდაკარ შეგროვება - ამ პროცესში ნარჩენების წარმომქმნელები არ 
მონაწილეობენ. მათი ვალდებულება არის ნარჩენები გაიტანონ საცხოვრებლის კართან,  
შეგროვებას ახორცილებს შემგროვებელი ბრიგადა.

ტრანსპორტირება
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, არსებული ნარჩენების ტრანსპორტირება 

ხორციელდება უკანა ჩატვირთვის მქონე საპრესი მოწყობილობით აღჭურვილი 
ნაგავმზიდების საშუალებით, ასევე ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, 
კერძოდ პლაჟზე განთავსებული მცირე მოცულობის კონტეინერებიდან ნარჩენების 
შეგროვება ხდება საპრესი მოწყობილობისა და ავტომატური დაცლის მექანიზმის 
არმქონე მისაბმელიანი ტრაქტორების მეშვეობით.

სამომავლოდ ზემოთ აღნიშნული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია 
მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტაციულ ერთეულებში ან ამ მეთოდების 
კომბინაციაც.

ნარჩენების ტრანსპორტირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია 
განთავსების ობიექტის ადგილმდებარეობა და შეგროვების პუნქტებიდან განთავსების 
ადგილამდე მანძილი. თუკი მანძილი განთავსების საბოლოო ადგილებამდე საკმაოდ 
დიდია და შესაბამისად მოითხოვს მნიშვნელოვან დანახარჯებს, რენტაბელობის 



გვერდი |8

ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია მიღებული იქნას გადაწყვეტილება 
გადამტვირთი საგდურის მშენებლობის შესახებ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს 
დანახარჯების ოპტიმიზაცია.

სისტემის დაფინანსება - ხარჯების ამოღების უზრუნველყოფა
დღეისათვის არსებული სისტემის დაფინანსების ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაცემული სუბსიდია. თუმცა, 
პრინციპის „დამბინძურებელი იხდის“ უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია 
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ნარჩენების წარმომქმნელებმა გადახდილი 
მოსაკრებლის მეშვეობით უზრუნველყონ გაწეული ხარჯების ნაწილობრივი ან 
სრული დაფინანსება.

ხარჯების ამოღების მოდელის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული 
უნდა იქნას საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში დანერგილი საუკეთესო 
პრაქტიკა, რადგან არ არსებობს განსაზღვრული მეთოდოლოგია რომელიც მისაღები 
იქნება ყველა მუნიციპალიტეტისათვის.

ნარჩენების შეგროვების სისტემის დაფინანსების წყარო, გარდა დასუფთავების 
მოსაკრებლისა, შეიძლება გახდეს კანონდამრღვევების მიერ გარემოს 
დანაგვიანებისათვის გადახდილი ჯარიმები და საურავები. ასევე, სხვადასხვა 
დონორი ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხები და გრანტები.

ინსტიტუციური ჩარჩო
აუცილებელია დღეს არსებული ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება, რისი 

მიღწევაც  შესაძელებელია როგორც სტრუქტურული გაძლიერებით, ისე 
უფლებამოსილებების გაზრდით ნარჩენების მართვის სფეროში.

1.6. შედეგების და რეკომენდაციების მიმოხილვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის 
ანალიზმა აჩვენა, რომ სისტემა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. 
აუცილებელია სისტემაში არსებული პრობლემური საკითხებისა და ხარვეზების 
იდენტიფიცირება, რათა სამომავლოდ დაიგეგმოს გაუმჯობესების ღონისძიებების 
განხორცილება.

ძირითადი ასპექტები, რომლებიც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, 
შემდეგი სახისაა:
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 აუცილებელია არსებული სისტემის დაფარვის არეალის გაფართოების დაგეგმვა 
და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, რათა მიღწეული იქნას ნმესგ-
ით განსაზღვრული მიზნები;

 შეგროვებული და ტრანსპორტირებული ნარჩენების სახეობებისა და 
მახასიათებლების შესახებ მონაცემთა აღრიცხვის მუდმივი განხორციელება. 
ამით უზრუნველყოფილი იქნება ნარჩენების წყაროსთან სეპარირების სისტემის 
დანერგვის დაგეგმვისათვის საინფორმაციო საფუძველი;

 შესაგროვებელი ნარჩენების მოცულობების წინასწარი განსაზღვრა. ეს 
პარამეტრი მნიშველოვან ზეგავლენას ახდენს ნაგავშემკრები კონტეინერებისა 
და ტრანპორტირების პროცესში გამოსაყენებელი ტექნიკის განსაზღვრის დროს;

 აუცილებელია შემუშავდეს და დაინერგოს ნაგავმზიდების მოძრაობის 
ოპტიმალური განრიგები და მარშუტები, რათა ნარჩენების შეგროვებისა და 
ტრანსპორტირების პროცესი წარიმართოს მინიმალური დანახარჯებით;

 დასაბუთებული და სათანადო მეთოდოლოგიის საფუძველზე გაანგარიშებული 
დასუფთავების მოსაკრებლის ტარიფის განსაზღვრა, ხარჯების ამოღების 
სისტემის შემუშავება და დანერგვა, მოსაკრებლით მიღებული შემოსავლების 
გაზრდის მიზნით;

 მონიტორინგის განხორცილება მუნიციპალური და სამშენებლო ნარჩენების 
არამიზნობრივად განთავსებაზე და საჯარიმო მექანიზმების ამოქმედება.

1.7 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულებაზე 
ანგარიშვალდებული ორგანიზაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ხუთწლიანი გეგმა“ მოიცავს იმ ძირითად საქმიანობებს, რომლებიც უნდა 
განხორციელდეს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსითა“ და საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის 
კოდექსი“-თ  განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში. 

აქედან გამომდინარე, „სამოქმედო გეგმის“ შესრულებაზე ანგარიშვალდებულ 
ორგანიზაციას წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 
„ოზურგეთის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“. 

ნაწილი 2 - შესავალი და არსებული მდგომარეობა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლების განმავლობაში, 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ბევრი 
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სასიკეთო ნაბიჯი გადაიდგა. სისტემის გაუმჯობესების ღონისძიებების მიუხედავად, 
ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდულობამ, შესაბამისი 
კანონმდებლობის არარსებობამ და წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემების 
გადაუჭრელობამ,  მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა მუნიციპალიტეტი.

2015 წლიდან საქართველოში შეიქმნა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, 
რომელიც მნიშვნელოვანი ბიძგი აღმოჩნდა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე 
ნარჩენების მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესების მიმართულებით.

2.1 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მარეგულირებელი და
საკანონმდებლო საფუძვლები

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს მე-16 მუხლით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი 
(ექსკლუზიური) უფლებამოსილებები, რომლის მე-2 პუნქტის „ვ“ და „ზ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებებია „მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების 
დასუფთავება და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა“. ასევე, 24-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „დ.ბ.“ ქვეპუნქტის   შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
უფლებამოსილებას წარმოადგენს „საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 
ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება“.

2014 წლის 26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა და 2015 წლის 
15 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“. 
კოდექსის  მიზნად და ამოცანად განისაზღვრა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის 
დაცვა:
 ნარჩენების წარმოქმნის და მათი უარყოფითი გავლენის პრევენციით ან 

შემცირებით;

 ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნით;

 რესურსების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებით და რესურსების 
უფრო ეფექტიანი გამოყენებით.

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას, „კოდექსი“-ს მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტის 
შესაბამისად  განეკუთვნება მუნიციპალური ნარჩენების (საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, 
აგრეთვე სხვა ნარჩენები, რომლებიც თავიანთი მახასიათებლებითა და 
შემადგენლობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მსგავსია) მართვა (მათ შორის, 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება), „ნარჩენების მართვის 
პრინციპები“-ს შესაბამისად.
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 „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ - მიღებული უნდა 
იქნას ზომები გარემოსათვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან 
ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული 
მონაცემები;

 პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“- ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 
მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 
ხარჯები;

 „სიახლოვის პრინციპი“ - ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს 
მდებარე ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და 
ეკონომიკური ეფექტიანობის გათვალისწინებით;

 „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ - უნდა ჩამოყალიბდეს და 
ფუნქციონირებდეს მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის 
ობიექტების ინტეგრირებული და ადექვატური ქსელი.

„კოდექსის“ მე-6 მუხლით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის სფეროში 
კომპეტენტური ორგანოები:

1. ნარჩენების მართვის სფეროში ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს  კომპეტენციას განეკუთვნება:

ა) ნარჩენების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და 
განხორციელება;

ბ)  ნარჩენების  აღრიცხვა  და  ნარჩენების  მონაცემთა  ბაზის  წარმოება;
გ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და ბიოდეგრადირებადი 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავება;
დ) ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, მისი 

განხორციელების კოორდინაცია და გეგმის განხორციელების ანგარიშის წარდგენა;
ე) ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ნებართვის გაცემა და 

რეგისტრაციის წარმოება;
ვ)   ნარჩენების   პრევენციის,   სეპარირების,   წინასწარი  დამუშავების,   

ხელახალი   გამოყენებისა   და რეციკლირების ხელშეწყობა;
ზ) ნარჩენების მართვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება.
2. ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად არეგულირებს ნარჩენების 
ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვას;

3.  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და სოციალური  დაცვის 
სამინისტრო ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან 
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ერთად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს და 
აკონტროლებს სამედიცინო ნარჩენების მართვას;

4. საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არეგულირებს და 
ზედამხედველობს ცხოველური ნარჩენების მართვას;

5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
სისტემაში შემავალი შესაბამისი დაწესებულება გასცემს სახიფათო ნარჩენების 
ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობას;

6. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და მის 
სისტემაში შემავალი შესაბამისი დაწესებულება ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავებენ და საქართველოს მთავრობას 
დასამტკიცებლად წარუდგენენ კანონქვემდებარე აქტების პროექტებს, რომლებითაც 
განისაზღვრება ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, 
კერძოდ, მოთხოვნები:

ა) ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი სატრანსპორტო 
საშუალების სტანდარტებისადმი;

ბ) ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი კონტეინერისადმი;
გ) სახიფათო ნარჩენების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის 

გამოცდილებისადმი.
7. ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება არასახიფათო   
ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების 
გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა კოდექსისა და შესაბამისი 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ასევე, ეს 
უფლებამოსილება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება გადაეცეს 
მესამე პირს;

8. „კოდექსისა“ და საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სფეროში 
მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას განეკუთვნება მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 
(მათ შორის, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება) ამ კოდექსის მე-
16 მუხლის შესაბამისად.

 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის N160 დადგენილება- 
„ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2016-2020 
წლებისეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
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 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის N159 დადგენილება- 
„მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.

 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს N422 დადგენილება- 
„ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა 
და შინაარსის შესახებ“;

 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N144 დადგენილება- 
„ნარჩენების შეგროვების, წინასწარი დამუშავების და დროებითი შენახვის 
რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“;

„მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა“, ასევე, ეფუძნება 
შემდეგ საკანონმდებლო აქტებს:
 საქართველოს კანონის „ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ“;

 საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსი“;

 საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“.

ზემოთ აღნიშნული სამართლებრივი დოკუმენტების ერთობლიობა ქმნის 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების სამართლებრივ საფუძვლებს 
და მარეგულირებელ ნორმებს.

2.2 მუნიციპალიტეტის აღწერა და დემოგრაფიული მონაცემები

ა. ინფორმაცია თვითმმართველის ერთეულის გეოგრაფიული მდებარეობის 
შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 
ერთეული დასავლეთ საქართველოში, გურიის მხარეში, მდინარეების ნატანებისა და 
სუფსის ხეობებში, ჩრდილოეთ განედის 41056 და აღმოსავლეთ გრძედის 41059. 
დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა, სამხრეთით აჭარა-გურიის ქედი, მდინარე 
ჩოლოქი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. აღმოსავლეთით ჩოხატაურის, ხოლო 
ჩრდილოეთით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შეადგენს 663 კმ2, მათ შორის 
ურბანული ტერიტორია (დაბა) – 54 კმ2, არაურბანული ტერიტორია (თემი, სოფელი) – 
379 კმ2, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 230 კმ2.
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია - ქალაქი 
ოზურგეთი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შავი ზღვის 
სანაპირო ზოლი მოიცავს ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიას, რომლიც 
სიგრძეც 12 კილომეტრს შეადგენს. ასევე, მუნიციპალიტეტში არის მაღალმთიანი 
კლიმატური საზაფხულო კურორტი გომისმთა, რომელიც მდებარეობს მესხეთის ქედის 
ჩრდილოეთ ფერდობზე, მდინარე ბჟუჟის ხეობაში, ზღვის დონიდან 2 100 – 2 755 
მეტრის სიმაღლეზე.
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ბ. ბუნებრივ-კლიმატური პირობების დახასიათება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო 
კლიმატით. ტენიანობას განაპირობებს შავი ზღვის საიხლოვე და აღმოსავლეთიდან 
გარშემორტყმული მაღალი ქედები. ტენიანობა განსაკუთრებით მაღალია ზაფხულში. 
ნალექების საშუალო წლიური ოდენობა შეადგენს 2100–2800 მმ.-ს. ნალექების 
მაქსიმუმი სექტემბერში მოდის, მინიმუმი მაისში. ჰაერის საშუალო წლიური 
ტემპერატურა 14,5°C-დან -4°C-მდე, ყველაზე ცივი თვეა იანვარი (+5°C-დან -5°C-მდე), 
ხოლო ყველაზე თბილი აგვისტო (+23°C-დან +13°C-მდე). აბსოლუტური მინიმალური 
ტემპერატურაა -17°C-18°C (ზღვისპირა დაბლობი) და -30-32°C (მაღალ მთებში). 
აბსოლუტური მაქსიმუმი 31-41°C შორის მერყეობს. მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიისთვის დამახასიათებელია სეზონური ქარები: ზამთარში ქრის სამხრეთ-
აღმოსავლეთის, ხოლო ზაფხულში დასავლეთის ქარები. ქარის საშუალო სიჩქარე 
შეადგენს 3,2 მ/წმ. ზამთარსა და გაზაფხულზე იცის ფიონები, თუმცა მათ ნაკლები 
ზიანი მოაქვთ, ვიდრე დასავლეთ საქართველოს სხვა მხარეებში. მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორია მოქცეულია 5 – 6 ბალიან  მიწისძვრების საშიშროების ზონაში.

გ. მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებების ნუსხა და მანძილი 
ადმინისტრაციულ ცენტრამდე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი შედგება 29 ადმინისტრაციული 
ერთეულისაგან, 72 პირველადი განსახლების ადგილი, მათ შორის, 4 დაბა, 24 თემი და 
1 ქალაქი:

N
ადმინისტრაციული 

ერთეული

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შემავალი 

სოფლები

დაშორება 
ცენტრიდან 

(კმ)

1 დაბა ლაითური 1 დაბა ლაითური 14

2 დაბა ნარუჯა 2 დაბა ნარუჯა 10

3 დაბა ნასაკირალი 3 დაბა ნასაკირალი 10

4 დაბა ურეკი 4 დაბა ურეკი 29
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5 წვერმაღალა 24

6 ასკანა 17

7 ეწერი 155 ასკანა

8 მზიანი 20

9 ჭაინიეთური 11

10 ბაილეთი 96 ბაილეთი

11 ახალსოფელი 7

12 ქვედა ბახვი 12

13 ბახვი 107 ბახვი

14 მშვიდობაური 14

15 ბოხვაური 3
8 ბოხვაური

16 ჭალა 4

17 გურიანთა 4
9 გურიანთა

18 ციხისფრდი 5

19 დვაბზუ 5
10 დვაბზუ

20 გაღმა დვაბზუ 7

21 ვაკიჯვარი 13
11 ვაკიჯვარი

22 ფამფალეთი 13

12 თხინვალი 23 თხინვალი 13

24 კონჭკათი 14
13 კონჭკათი

25 განთიადი 16

26 ლიხაური 5

27 კვაჭალათი 4

28 ნიაბაური 6
14 ლიხაური

29 აჭი 7
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30 მაკვანეთი 4
15 მაკვანეთი

31 გოგიეთი 7

16 მელექედური 32 მელექედური 4

33 მერია 9

34 ნაღობილევი 11

35 ხვარბეთი 11
17 მერია

36 ჭახვათა 13

37 მთისპირი 16

38 ოქროსქედი 18

39 ვანისქედი 18
18 მთისპირი

40 უკანავა 20

41 ნაგომარი 14

42 ჟანაური 16

43 მაღალი ეწერი 17
19 ნაგომარი

44 შუაისნარი 19

45 ზ ნატანები 23

46 ქვ.ნატანები 1820 ნატანები

47 შეკვეთილი 21

21 სოფელ ოზურგეთი 48 სოფ.ოზურგეთი 2

22 სილაური 49 სილაური 11

50 კვირიკეთი 2

51 წითელმთა 4

52 შემოქმედი 6

53 გონებისკარი 8

23 შემოქმედი

54 გომი 10
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55 ცხემლისხიდი 7

56 უჩხუბი 824 ცხემლისხიდი

57 ბაღდადი 9

58 ზ. ძიმითი 18
25 ძიმითი

59 ქ. ძიმითი 16

60 ჭანიეთი 7

61 ვაშტიალი 526 ჭანიეთი

62 ქაქუთი 10

63 იანეთი 17

64 ბოგილი 14

65 ჯუმათი 12
27 ჯუმათი

66 ძირი ჯუმათი 15

67 შრომა 30

68 მოცნარი 31

69 ხრიალეთი 33

70 ვაკე 29

71 ზედუბანი 34

28 შრომა

72 ორმეთი 32

29 ქალაქი ოზურგეთი

დ. დემოგრაფიული მონაცემები

დ.ა. მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობა

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური“-ს მიერ 
ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ისევე როგორც ქვეყნაში და რეგიონში, ხასითდება 
კლებადი დინამიკით. საერთო ჯამში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 2018 წლის 1 იანვრის მონაცემით 61 000 ადამიანს. 
მოსახლეობის 1994 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით მოსახლეობის კლებამ 
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საერთო ჯამში 31 პროცენტი შეადგინა. ქვემოთ წარმოდგენილია სტატისტიკური 
ინფორმაცია  მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ. 

1994 აააა 2004 აააა 2014 აააა 2018 აააა
0.0
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 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

დ.ბ. სეზონური ცვლილებები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არის ორი 
საკურორტი ზონა:

 მაღალმთიანი კლიმატური საზაფხულო კურორტი - გომისმთა. 

 საზღვაო კურორტი - ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორია;

ზემოთ აღნიშნულ საკურორტო ტერიტორიებზე მოსახლეობის რაოდენობის 
სეზონური მატება და ტურისტების ნაკადის ზრდა ხდება ძირითადად ზაფხულის 
პერიოდში.

სამთო კურორტი გომისმთა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარეობს, რომელიც მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ცენტრთან დაკავშირებულია „ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-
გომისმთა“ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 32,6 კმ სიგრძის საავტომობილო 
გზით. კურორტზე განთავსებულია 800-მდე დასასვენებელი სააგარაკო სახლი. 
სეზონურად დამსვენებელთა რაოდენობა შეადგენს 2 000 ადამიანს. სასტუმროები 
ან/და სხვა ტიპის დასავენებელი ობიექტები კურორტზე არ არის.
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შეკვეთილის საკურორტო ზონა მდებარებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ნატანების ადმინისტარაციულ ერთეულში, ხოლო ურეკის საკურორტო ზონა 
განთავსებულია დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

ბოლო პერიოდიში, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე 
წყალმომარაგებისა და წყალარინების მასშტაბური პროექტის განხორციელების 
მიზნით მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლის შემუშავების პროცესში 
კვლევის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს შეადგენდა წყალმოთხოვნილების 
დინამიკის განსაზღვრა 2010-2040 წლების პერიოდისათვის. კვლევის თანახმად, 
ურეკის მოსახლეობის ზრდის დინამიკა გაანგარიშებულია 3%-იანი მაჩვენებლით და 
შეკვეთილში ანალოგიური დინამიკა - 5%-იანი მაჩვენებლით. ასევე, განისაზღვრა 
ტურისტების მაქსიმალური ოდენობა სანაპირო ზოლის მაქსიმალურად ათვისებისა და 
დატვირთვის პერიოდში. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია 
შეჯამებული მონაცემები მოსახლეობისა და ტურისტების რაოდენობის შესახებ. 

პროექტის შესაბამისად მიმდინარეობს წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
მასშტაბური პროექტის განხორციელება.

წყარო: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურესების დაცვის მინისტრის ბრძანება Nი-621 (10.10.2014 წელი)  შ.პ.ს. „გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანია“-ს ურეკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობასა და ექსპლოატაციაზე ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ.
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დ.გ. საოჯახო მეურნეობები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, დღეისათვის 
მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის საოჯახო მეურნეობების (ოჯახების) შესახებ 
ინფორმაცია შემდეგი სახისაა:

 ურბანულ ტერიტორიაზე (დაბებში) - ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლების(ერთი ოჯახის საცხოვრებელი ერთეულების) რაოდენობა არის - 1 513 
ერთეული;

 ურბანულ ტერიტორიაზე (დაბებში) - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 
(რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი ერთეულების) რაოდენობა არის - 211 
ერთეული;

 არაურბანულ ტერიტორიაზე (თემში, სოფელში) - ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლების (ერთი ოჯახის საცხოვრებელი ერთეულების) 
რაოდენობა არის - 17 250 ერთეული;

 არაურბანულ ტერიტორიაზე (თემში, სოფელში) - მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლების (რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი ერთეულების) 
რაოდენობა არის - 24 ერთეული.

 ურბანულ ტერიტორიაზე ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე - 
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების(ერთი ოჯახის საცხოვრებელი 
ერთეულების) რაოდენობა არის - 4 625 ერთეული;

დასახელება განზომილება 2010 
წელი

2020 
წელი

2030 
წელი

2040 
წელი

მომხმარებლები - სულ სული 9 100 20 000 30 000 40 000

მომხმარებლები - ურეკი სული 6 700 15 000 20 000 25 000

მომხმარებლები - შეკვეთილი სული 2 400 5 000 10 000 15 000

მოსახლეობა - ურეკი სული 1 700 2 154 2894 3 889

მოსახლეობა - შეკვეთილი სული 400 591 963 1 568

ტურისტები - ურეკი სული 5 000 12 846 17 106 21 111

ტურისტები - შეკვეთილი სული 2 000 4 409 9 037 13 432
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 ურბანულ ტერიტორიაზე ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე - მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლების (რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი ერთეულების) 
რაოდენობა არის - 101 ერთეული;

2.3 გეგმის ამოცანები და მიზნობრივი შედეგები

იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ნმეს-ით დეკლარირებული კურსი - 
„საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე 
ორიენტირებული ქვეყანა“, განისაზღვრა ცხრა ძირითადი მისაღწევი მიზანი და 
მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი შესაბამისი ამოცანები. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ნმეს-ით და ნმესგ-ით მუნიციპალიტეტებისათვის განისაზღვრა 
ვალდებულებები შესაბამისი ვადების მითითებით:

მიზანი N1- ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი 
ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის შემუშავება, განხორციელება და აღსრულება.

ამოცანა 1.1. ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის ეფექტიანი აღსრულება 2025 
წლისათვის.

მიზანი N2 - ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა 
ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე.

ამოცანა 2.1. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის პირველი ხუთწლიანი გეგმის 
შემუშავება და დამტკიცება 2017 წლისათვის. 

მიზანი N3 - ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის 
ჩამოყალიბება და დანერგვა.

ამოცანა 3.1. ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ოპერატორების მიერ 
კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება 2020 წლისათვის;

ამოცანა 3.2. ნარჩენების შეგროვების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა:
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მიზანი N4 - ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის უსაფრთხო 
განთავსების უზრუნველყოფა.

ამოცანა   4.1. სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვა/რემედიაცია 2020 წლისათვის;

ამოცანა 4.2. ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების 
განთავსების შემცირება 2025 წლისათვის.

მიზანი N5 - ნარჩენების პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება ან/და 
აღდგენა.

ამოცანა 5.1. ქაღალდის, მინის, მეტალის და პლასტიკის წარმოქმნის წყაროსთან 
სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2025 წლისათვის;

მიზანი N6 - ნარჩენების მართვის ხარჯების სრული ამოღება „დამბინძურებელი 
იხდის“ პრინციპის შესაბამისად.

ამოცანა 6.1. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 
სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2020 წლისათვის და ეტაპობრივი 
განხორციელება 2030 წლისათვის;

ამოცანა 6.2. კერძო სექტორიდან ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 
2020 წლისათვის და განხორციელება 2025 წლისათვის.

მიზანი N7 - მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ხელშეწყობა და 
დანერგვა.

2020 
წლისათვის

2025 
წლისათვის

2030 წლისათვის

მუნიციპალური ნარჩენები 90% 100% 100%
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ამოცანა 7.1. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა და შესაძლებლობათა 
ფარგლებში, მგვ-ის განხორციელების ხელშეწყობა.

მიზანი N8 - ნარჩენების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მართვის სისტემის 
ჩამოყალიბება და დანერგვა.

ამოცანა 8.1. მუნიციპალური ნარჩენების შესახებ მონაცემების შეგროვება, დამუშავება 
და კანონმდებლობის შესაბამისად სისტემის ადმინისტრატორისათვის მიწოდება.

მიზანი N9 - საჯარო სექტორის შესაძლებლობათა გაძლიერება ეროვნულ და 
ადგილობრივ დონეებზე; ასევე, კერძო კომპანიების შესაძლებლობათა გაძლიერების 
ხელშეწყობა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

ამოცანა 9.1. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის საკითხზე 
2030 წლისათვის.

2.4 დაგეგმვის პროცესის აღწერა

ა. გეგმის ჩარჩო

„სამოქმედო გეგმისთვის“ შერჩეული იქნა საქართველოს ბუნების მკვლევართა 
კავშირი „ორქისი“-ს მიერ შემუშავებული „ნარჩენების მართვის  გეგმის შედგენის 
სახელმძღვანელო“-ს მიერ რეკომენდირებული ჩარჩო, რომლის სტრუქტუქტურა 
მოიცავს:

1. მიზნების შესაბამისი ამოცანების იდენტიფიცირება;
2. პრობლემების აღწერა;
3. ამოცანების შესასრულებლად ღონისძიებების განსაზღვრა;
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4. მისაღწევი შედეგების განსაზღვრა;
5. შედეგების მიღწევის ინდიკატორიების განსაზღვრა;
6. ღონისძიებების განხორციელების ვადის განსაზღვრა;
7. ღონისძიებების შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურის განსაზღვრა;
8. პარტნიორი ორგანიზაციის იდენტიფიცირება;
9. ღონისძიების საპროგნოზო ბიუჯეტის განსაზღვრა;
10. დაფინანსების წყაროების იდენტიფიცირება.

სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

ბ. დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და მონაწილეობის პროცესი

„სამოქმედო გეგმაში“ ამოცანების შესაბამისად გათვალისწინებულია 
ღონისძიებები, რომელთა შერულებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 
დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობას.
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როგორც უკვე აღინიშნა, დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და 
„სამოქმედო გეგმის“ შემუშავების პროცესში მონაწილეობა საწყისი ეტაპიდანვე მეტად 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის N4987 (13.09.2018 წელი) ბრძანებით 
შეიქმნა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ხუთწლიანი გეგმის მომზადების მიზნით სათათბირო ორგანო - საკონსულტაციო 
საბჭო“ შემდეგი შემადგენლობით:
 მაია ქუტიძე - ა.(ა).ი.პ. „ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 

დირექტორი - საბჭოს ხელმძღვანელი;

 გოჩა კილაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - 
საბჭოს წევრი;

 ანა ჩუბინიძე - ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და 
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების 
სამსახურის უფროსი - საბჭოს წევრი;

 თენგიზ ტყეშელაშვილი - შპს „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“გურიის 
რეგიონის უფროსი კოორდინატორი - საბჭოს წევრი;

 კახა ღლონტი - სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“ გურიის სატყეო სამსახურის 
უფროსი - საბჭოს წევრი;

 ლევან ხინთიბიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული 
განვითარების კავშირი“-ს აღმასრულებელი დირექტორი- საბჭოს წევრი;

 გიორგი ჩხაიძე - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გურიის მთავარი 
სამმართველოს სახაზო საპატრულო სამმართველოს სახაზო საპატრულო 
სამსახურის უფროსი (ქალაქ ოზურგეთში) - საბჭოს წევრი; 

გ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანია და მონაწილეობის პროცესი

ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების პროცესში მნივნელოვანია 
მთავარი დაინტერესებული მხარის - საზოგაოდების ჩართულობისა და მონაწილების 
პროცესი, საზოგადოებას შეუძლია დიდი ზეგავლენა მოახდინოს სისტემის მდგრად 
განვითარებაზე. 

საზოგადოების ჩართულობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ განისაზღვროს 
პრიორიტეტები და სისტემის ფუნქციონირების პროცესში იყოს მონაწილე მხარე.
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ზემოთ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, ინფორმაციის შეტანა მოხდება 
პროექტის მომზადებისა და მოსახლეობასთან განხილვების მოწყობის შემდეგ, ასევე, 
საკრებულოს მიერ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების შემდეგ.

ნაწილი 3 - მუნიციპალური ნარჩენების დახასიათება

3.1 შესავალი

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბება დაიწყო 2015 წელს, 
ხოლო სერვისის დაფარვის არეალის გაფართოება განხორციელდა 2015 – 2018 წლებში. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერიისათვის წინა წლებში წარმოქმნილი ნარჩენების 
რაოდენობისა და სახეობების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის. 
შეგროვებული და ტრანსპორტირებული ნარჩენების მოცულობისდადგენა 
ხორციელდება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე შესვლის დროს, დამონტაჟებულ 
საავტომობილო სასწორზე აწონვების განხორციელების მეშვეობით. თუმცა, ამის 
გარდა აუცილებელია ნარჩენების შემადგენლობის, ძირითადი წარმოშობის 
ადგილების და დროის დასადგენად განხორციელდეს მუდმივი დაკვირვება.

3.2 გეგმაში მიმოხილული ნარჩენების რაოდენობა და სახეობები

იმის გათვალისწინებით, რომ „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს მიღებამდე 
საქართველოში არ არსებობდა შეგროვებული, ტრანსპორტირებული და 
განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების შესახებ აღრიცხვა-ანგარიშგების 
ვალდებულება, ინფორმაცია წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების სახეობების 
შესახებ ხელმისაწვდომი არ არის და შესაბამისად „სამოქმედო გეგმა“-ში ვერ მოხდა 
ინფორმაციის ასახვა.

რაც შეეხება შეგროვებული მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობის შესახებ 
ინფორმაცია, შეგროვებული და ტრანსპორტირებული ნარჩენების მოცულობის 
დადგენა ხორციელდება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე შესვლის დროს, დამონტაჟებული 
სასწორზე აწონვების განხორციელების მეშვეობით.

ქვემოთ წარმოდგენილია შ.პ.ს. „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანა“-ს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია ა.(ა).ი.პ. „მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“-ს მიერ 
2014-2017 წლების, მიხედვით შეგროვებული და ტრანსპორტირებული 
მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობის შესახებ.
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როგორც წესი, ნარჩენების წარმოქმნას ახასიათებს სეზონური ცვლილებები და 
ეს წარმოდგენილია კიდეც გრაფიკების მეშვეობით. როგორც ირკვევა, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა ყველაზე 
მაღალ ნიშნულს აგვისტოს თვეში აღწევს, რაც ძირითადად განპირობებულია ურეკი-
შეკვეთილისა და გომისმთის საკურორტო ზონაში ტურისტების ნაკადის 
შემოდინებით.

ნარჩენების წარმოქმნის სეზონური ცვლილებების ანალიზი მნიშვნელოვანია, 
რადგან მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ადეკვატურად. 

3.3 ნარჩენების პროგნოზირება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წარმოქმნა, მომდევნო ხუთი წლის 
პერიოდისათვის, პროგნოზირებულია შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:

1. ნმესგ-ით და „სამოქმედო გეგმით“ დასახული ნარჩენების შეგროვების 
მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა 2022 წლისათვის;

2. ნარჩენების შეგროვების მომსახურების დაფარვის არეალის გაფართოება 2022 
წლისათვის;
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3. ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ტურისტების 
ნაკადებისმატება 2022 წლისათვის, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო 
ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების საპროექტო 
დოკუმენტაციის შემუშავების პროცესში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე 
დადგენილი წყალმოთხოვნილების დინამიკის დადგენისათვის გამოყენებლი 
მონაცემები;

4. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა, არსებული მონაცემების 
უცვლელად მომდევნო ხუთი წლისათვის;

5. ერთ სულ მოსახლეზე წლის განმავლობაში ნარჩენების წარმოქმნის საშუალო 
სიჩქარის მაქსიმალური მაჩვენებელი.
ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალური ნარჩენების 

წარმოქმნის საპროგნოზო მონაცემები გამოხატულია შემდეგი სახით:
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3.4  ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზი

გამომდინარე იქიდან, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში წარმოქმნილი 
მუნიციპალური ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლა და ანალიზი აქამდე არ 
განხორციელებულა და ამის არც სამართლებრივი ვალდებულება არსებობდა 2015 
წლამდე, დაიგეგმა ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზის ჩატარება. აღნიშნული 
ღონისძიების ფარგლებში, ა.(ა).ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალური მომსახურების 
ცენტრის“ მიერ, შეგროვებული და განთავსებისათვის, დროის სხვადასხვა პერიოდში, 
პოლიგონზე მიწოდებული ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლის მეშვეობით 
(დაახლოებით 30 ტონა შეგროვებული ნარჩენი) გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება:

დასახელება
მთლიანი მოცულობა

ტონა

წილობრივი 
შემადგენლობა 

%

წილობრივი 
შემადგენლობა 

ტონა

ორგანული მასები 30 50% 15
ქაღალდი 30 5% 1,5
მუყაო 30 15% 4,5
პლასტიკი 30 15% 4,5
მინა 30 15% 4,5
ლითონი 30 0% 0
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როგორც დიაგრამაზე წარმოდგენილი მონაცემები ცხადყოფს, მუნიციპალური 
ნარჩენების შემადგენლობაში ყველაზე დიდი წილი უკავია ორგანულ ნივთიერებებს, 
ხოლო მეტალის ნარჩენები პრაქტიკულად არ არის.

ნაწილი 4 - არსებული მუნიციპალური ნარჩენების სისტემის 
მიმოხილვა

4.1 შესავალი

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსისა“ და საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის 
კოდექსის“ შესაბამისად, მუნიციპალური ნაჩენების მართვა (შეგროვება, 
ტრანსპორტირება, დაგვა-დასუფთავსება და ა.შ.) მუნიციპალიტეტის საკუთარ 
უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის მომსახურებას ახორციელებს ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირი „ოზურგეთის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“ (შემდგომში 
„მომსახურების ცენტრი“).

4.2 არსებული მუნიციპალური მომსახურების აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ნარჩენების 
შეგროვება ხორციელდება საერთო სარგებლობის კონტეინერების მეშვეობით.

დღეისათვის, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
განთავსებულია 1498 ნაგავშენკრები კონტეინერი და ურნა, აქედან 714 ერთეული 
რკინის მოთუთიებული 1,2 მ3 მოცულობის კონტეინერი, 494 ერთეული პლასტმასის 
1,2 მ3 მოცულობის კონტეინერი, 200 ერთეული პლასტმასის 0,120 მ3 მოცულობის ურნა 
(ურეკის სანაპირო) და 90 ერთეული 0,2 მ3 მოცულობის პარკისა და სკვერის ურნა, რაც 
არ არის საკმარისი რაოდენობა ტერიტორიის სრული ათვისებისათვის.

ნარჩენების შეგროვება ხორციელდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 
ნაგავმზიდი ტექნიკის მეშევეობით. 
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ასევე, ურეკი-შეკვეთილის სანაპირო დასუფთავებისათვის, რომლის ფართობი 
შედგენს 230 000 მ2, ნარჩენების შეგროვებისა და გატანისათვის გამოიყენება 
სპეციალური ტექნიკა და ტრაქტორები.

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ნარჩენების შეგროვება ხორციელდება ქალაქში 
ყოველდღიურად (საჭიროების შემთხვევაში დღეში ორჯერ), ხოლო სოფლებში ყოველ 
მეორე დღეს, ხოლო ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ზონაში აქტიური საკურორტო 
სეზონის პერიოდში (ივლისი-აგვისტო-სექტემბერი) დღეში ორჯერ, კურორტ 
გომისმთაზე 5 დღეში 1 ჯერ.

ინფორმაცია სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მდგომარეობის შესახებ 
წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი N5)

წყალსადინარების/მდინარეების დასუფთავება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, შავი ზღვის შენაკად მდინარე 
ნატანებში, გარემოს დაცვის სამინისტროს კვლევისა და რეკომენდაციების 
საფუძველზე, 2016 წლის ივნისი-ივლისის თვეებში, ს.ს.ი.პ. „მუნიციპალური 
განვითარების ფონდი“-ს დაკვეთით, ატივნარებული ნარჩენების დამჭერი 
მოწყობილობების მონტაჟი განხორციელდა. 2017 წელს ნარჩენების დამჭერი 
მოწყობილობები მოეწყო მდინარე სეფისწყალზეც.

მდინარე ნატანები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შავი ზღვის სანაპირო 
ზოლის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ვინაიდან გააჩნია დიდი წყალშემკრები აუზი 
(დაახლოებით 469 კვ.კმ.) და გაედინება მოსახლეობის მიერ ინტენსიურად ათვისებულ 
ტერიტორიებზე. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ადიდებულ მდინარე ნატანებს 
ნაგავთან ერთად, წყალდიდობის პერიოდში ჩამოაქვს ნაგლეჯი ხის მასალაც. სწორედ 
ამით არის განპირობებული მდინარე ნატანებზე მოწყობილობის დამონტაჟების 
აუცილებლობა.

დამჭერი მოწყობილობა წარმოადგენს რეზინის ბაფთას, რომელსაც ორივე 
მხრიდან დამაგრებული აქვს პოლიეთილენის ტივტივები. ბაფთის ვერტიკალურობას 
უზრუნველყოფს სპეციალური სიმძიმეები (ტყვია ან ჯაჭვი). კოსტრუქცია მოქნილია, 
რის გამოც ის მოძრაობს მდინარის დონის მატება-დაკლებასთან ჰარმონიაში და 
აკავებს მდინარის ზედაპირზე მცურავ ნებისმიერ ნარჩენს, მათ შორის 
ნავთობპროდუქტებსაც.

მდინარის ორივე ნაპირზე დამონტაჟებულია დამჭერი, მდინარის მიმართ 
მახვილი კუთხით, რაც იძლევა საშუალებას, რომ ნარჩენმა თავი მოიყაროს ერთ 
ადგილას, საიდანაც ხდება მათი ამოღება და ნაგავსაყრელზე გატანა.
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4.3 შეგროვების და ტრანსპორტირების მომსახურება

ა. ინსტიტუციური ჩარჩო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 
ტრანსპორტირების განსაზღვრული წესი არ არსებობს. 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საქართველოს 
მთავრობის მიერ 2016 წლის 1 აპრილს მიღებული იქნა N159 დადგენილება 
„მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ამოქმედდება 2018 წლის 1 იანვრიდან 
და 2016 წლის 29 მარტის N144 დადგენილება „ნარჩენების შეგროვების, 
ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის 
წესისა და პირობების შესახებ“.

ზემოთ აღნიშნული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები არეგულირებს 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ პროცესებს.

ბ. შეგროვების და ტრანსპორტირების საშუალებები და საოპერაციო პროცესები
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 
მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისათვის გამოიყენება კოლექტიური შეგროვების 
მიდგომა. კონტეინერები განთავსებულია ყველა მომხამრებლისათვის ხელმისაწვდომ 
ადგილებში. კონტეინერების უმრავლესობა სტანდარტული სახისაა და თავსებადია 
ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილ ტექნიკასთან.

რაც შეეხება შეგროვებული ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებულ 
ტექნიკას, გამოიყენება საპრესი მოწყობილობის მქონე ნაგავმზიდები. არსებულ 
ნაგავმზიდებს გააჩნია უკანა ჩატვირთვის სისტემა და ტვირთამწეობის მიხედვით 13-
20 მ3 მოცულობისაა.

პლაჟზე შეგროვებული ნარჩენების ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენება 
საპრესი მოწყობილობის არმქონე მისაბმელიანი ტრაქტორები, რომლებიც ახდენენ 
შეგროვებული ნარჩენების ტრანსპორტირებას განთავსების არსებულ პოლიგონზე და 
გადამტვირთ სადგურში.

,,მომსახურების ცენტრი“-ს საკუთრებაში არსებულ ახალი ტექნიკის 
მომსახურება ხორციელდება მომწოდებლის მიერ, საგარანტიო პირობების 
შესაბამისად, ხოლო სხვა ტექნიკის მომსახურება ხდება სარემონტო მობილური 
ჯგუფის მიერ ადგილზე.

სათადარიგო ნაწილების შეძენა ხდება ტენდერის საშუალებით, რომლის 
შესყიდვისა და მოწოდების ვადა საშუალოდ შეადგენს 30 კანლენდარულ დღეს. 
მარაგების შეძენა-შენახვა ხორციელდება გასული წლის ხარჯების ანალიზის 
საფუძველზე, შესაბამისი განყოფილების მიერ.

ნაგავშემკრები კონტეინერების და ნაგავმზიდი ტექნიკის მიმიდნარე შეკეთებასა 
და სანიტარულ დამუშავებს (დეზინფექცია) უზრურუნველყოფს ,,მომსახურების 
ცენტრი“-ს მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების სარემონტო მობილური ჯგუფი.

გ. შეგროვების მომსახურების დაფარვის არეალი

დღეისათვის „მომსახურების ცენტრი“-ს მიერ სერვისის მიწოდება ხდება 
ურბანულ ტერიტორიაზე (ქალაქი) 90% სარეკრეაციო ზოლი (ურეკი-შეკვეთილი) 90% 
და (დაბებში) მცხოვრები მოსახლეობის 50%-სათვის და არაურბანულ ტერიტორიაზე 
მცხოვრები (სოფლებში) მოსახლეობის 40%-სათვის (ინფრასტრუქტურის არარსებობის 
გამო).

როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
მოსახლეობის უმრავლესობისათვის ნარჩენების შეგროვების სერვისი ჯერ კიდევ არ 
არის ხელმისაწვდომი, მხოლოდ ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონა არის სრულად 
ათვისებული. შესაბამისად, არსებობს მაღალი რისკი იმისა, რომ მოსახლეობამ 
ნარჩენების განთავსება მოახდინოს თვითნებურად შერჩეულ ადგილებში.
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1.4 ქუჩების დასუფთავება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 
„მომსახურების ცენტრის“ მიერ პერიოდულად სუფთავდება ნაგომარი-დვაბზუს, სოფ. 
ოზურგეთი-მერია, ბაილეთისა და ლიხაური-ჭანიეთის საავტომობილო გზების 
მიმდებარე ტერიტორიები, ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრები, ურეკის 
სარეკრეაციო ტერიტორიის ქუჩები და ქალაქი ოზურგეთი. 

ასევე, ხორციელდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების (სკვერები, 
პარკები და სხვა) დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა: შეკვეთილში 
მდებარე „მუსიკოსების პარკი“ (62 000 მ2), ატრაქციონების პარკი „ციცინათელა“ (125 
552  მ2), დაბა ურეკში მდებარე პარკი „იმედი“ (3 600  მ2), შემოქმედის 
ადმინსიტრაციულ ერთეულში მდებარე პარკი (8 900 მ2), აპ. წულაძის ქუჩაზე მდებარე 
პარკი (5 400 მ2), ჭადრები პარკი (3 700 მ2),  გურიელის ეზო (4 300 მ2), ეგნატე 
ნინოშვილის სკვერი (350 მ2), თეატრის ბაღი (8000 მ2), თაყაიშვილის ქუჩაზე არსებული 
პარკი (500 მ2) და ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული პარკი (700 მ2).

1.5 ნარჩენების განთავსების არსებული ობიექტები

საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მე-6 მუხლის მე-7 
პუნქტის შესაბამისად, „ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება 
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა. ნარჩენების 
გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და მართვა, „კოდექსისა“ და შესაბამისი 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამ ნაწილით 
განსაზღვრული უფლებამოსილება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 
შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს“.

საქართველოში, მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, არასახიფათო 
ნაგავსაყრელების მართვას და გადამტვირთი სადგურების მოწყობა-ოპერირებას 
ახორციელებს რგის-ის დაქვემდებარებაში არსებული შ.პ.ს. „მყარი ნარჩენების 
მართვის კომპანია“.

ა. ოფიციალური ნაგავსაყრელი პოლიგონები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 2006 წელს 
განხორციელდა დაბა ურეკისა და მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მდებარე 
არასახიფათო ნარჩენების განთავსების პოლიგონების მოწყობა. 2013 წელს აღნიშნული 
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ნაგავსაყრელები საკუთრებაში გადაეცა მნმკ-ს, რომელიც მართვას ახორციელებს 
გურიის რეგიონალური ოფისის მეშევეობით.

ამ პერიოდისათვის, შ.პ.ს. „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-
მ დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ნაგავსაყრელზე დახურვის 
სამუშაოები ჩაატარა, რომლის ფარგლებშიც ტერიტორიაზე მოეწყო ნარჩენების 
გადამტვირთი სადგური. მოხდა არსებული არასახიფათო ნარჩენების საიზოლაციო 
გრუნტით გადაფარვა. ასევე, მოწესრიგდა პოლიგონის შიდა გზები, წყალარინების 
არხები, განახლდა არსებული ღობე. ასევე, შეძენილი იქნა ნარჩენების გადამზიდი 
სპეციალური მანქანა, რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების ტრანსპორტირებას 
ურეკის გადამტვირთი სადგურიდან მერიის ნაგავსაყრელზე.

შ.პ.ს. „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული მერიის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ნაგავსაყრელი პოლიგონის ფართობი 
შედაგენს 42 000 მ2. ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებულია 1 
კილომეტრით. 

2014-2017 წლებში პოლიგონზე განთავსებული ნარჩენების დაახლოებითი 
მოცულობა 38 902 ტონა. 2013-2014 წლებში მნმკ-ის მიერ განხორციელდა ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამუშაოები, განთავსდა სპეციალური ჯიხურები, ჰყავთ 
სპეცტანსაცმლით აღჭურვილი ოპერატოები, რომლებიც აკონტროლებენ გარეშე 
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პირებისა და პირუტყვის შესვლას, დამონტაჟდა შესაბამის საავტომობილო სასწორი, 
რომლითაც ხდება ნაგავსაყრელზე შეტანილი არასახიფათო ნარჩენების მოცულობის 
მუდმივი კონტროლი. ასევე, მოხდა ცალკე უჯრედის მოწყობა აზბესტის ნარჩენების 
განთავსებისათვის. ნაგავსაყრელზე ხორციელდება ოპერირების მოთხოვნების დაცვა, 
რაც გულისხმობს ნარჩენების განთავსებას, დატკეპვნას და პერიოდულად 
საიზოლაციო ფენით გადაფრვას.

მიუხედავად განხორცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებებისა, მერიის 
ნაგავსაყრელი არ შეესაბამება თანამედროვე გარემოსდაცვით მოთხოვნებს და მასზედ 
არ არის გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. აქედან, გამომდინარე ნმესგ-
ით გათვალისწინებულია 2020 წლისათვის ამ ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოების 
ჩატარება.

ბ. ნარჩენების განთავსების არაოფიციალური ადგილების ინვენტარიზაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, გარდა 
ოფიციალური ნაგავსაყრელებისა, ასევე, არსებობს ნარჩენების განთავსების 
არაოფიციალური ე.წ. „სტიქიური ნაგავსაყრელები“, რომლებიც ჩამოყალიბებულია 
დროთა განმავლობაში მოსახლეობის მიერ.

ნარჩენების განთავსების არაოფიციალური ე.წ. „სტიქიური ნაგავსაყრელები“ 
პრაქტიკულად ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულშია მოწყობილი, სადაც ხდება 
როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამშენებლო და სხვა სახის ნარჩენების განთვასება. 
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4.6 აღდგენა (რეციკლირება და კომპოსტირება)

ა. ბაზრები და ბაზრების ჯაჭვების მდგომარეობა

არსებული ინფორმაციის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ნარჩენების აღდგენის ოფიციალური პროგრამების 
განხორციელება არ ხდება. მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ ნარჩენების 
მართვის სპეციალური პროგრამა ხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ქაღალდის ნარჩენების 
(მაკულატურის) გადამუშავებას და მისგან ჰიგიენური ქაღალდის წარმოებას.

აღნიშნული პროგრამის განმახორციელებელი საწარმო 24 საათში საშუალოდ 
1 000 კილოგრამი ნადლეულის გადამუშავების შესაძლებლობას იძლევა.

მეტალი - ამ ტიპის ნარჩენის განთავსება ნაგავსაყრელზე არ ხორციელდება. 
მოსახლეობის ახდენს ასეთი ნარჩენის რეალიზაციას ჯართის შემგროვებელი 
პუნქტების მეშვეობით.

ბ. არაფორმალური სექტორის საქმიანობა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
არაფორმალური სექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მოიპოვება.



გვერდი |8

4.7 საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული)  
იურიდიული პირი „ოზურგეთის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“ (ს/კ 
437063035) დაფუძნდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 23 იანვრის 
N65 ბრძანების საფუძველზე.

არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირი „მუნიციპალური 
მომსახურების ცენტრი“-ს წესდების შესაბამისად, საქმიანობის მიზანი და ძირითადი 
მიმართულებები არის:
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება;
 ნარჩენების გატანა;
 გარე განათების მომსახურება;
 გამწვანების, ხე-მცენარეების და ბუჩქების მოვლითი სამუშაოების 

განხორციელება;
 სკვერების, გაზონების, ტროტუარების რეაბილიტაცია;
 სანიაღვრე არხების გაწმენდა-შეკეთება;
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების 

მოვლა-პატრონობა;
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი 

ცხოველების იზოლაცია;
 სხვა საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად;
 „მომსახურების ცენტრს“ უფლება აქვს განახორციელოს დამხმარე ხასიათის 

სამეწარმეო საქმიანობა.
„მომსახურების ცენტრის“საქმიანობას წარმართავს დირექტორი, რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელი.

„მომსახურების ცენტრში“, წესდებით განსაზღვრული ამოცანების 
შესასრულებლად, შექმნილია სტრუქტურული ქვედანაყოფები (განყოფილებები):

1. ადმინისტრაცია - 8 საშტატო ერთეული;
2. საფინანსო განყოფილება -4 საშტატო ერთეული;
3. დასუფთავების განყოფილება - 75 საშტატო ერთეული;
4. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება - 11 საშტატო 

ერთეული;
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5. გარე განათების განყოფილება - 13 საშტატო ერთეული;
6. გამწვანების განყოფილება - 16 საშტატო ერთეული;
7. სასაფლაოების მომსახურების განყოფილება - 12 საშტატო ერთეული;
8. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი შინაური ცხოველების იზოლაციის 

განყოფილება - 11 საშტატო ერთეული;
9. ტრანსპორტისა და მექანიზაციის განყოფილება - 46 საშტატო ერთეული;
10. კეთილმოწყობის განყოფილება - 20 საშტატო ერთეული;
11. მობილური ჯგუფი - 11 საშტატო ერთეული;
12. მონიტორინგის ჯგუფი - 16 საშტატო ერთეული 
„მომსახურების ცენტრის“ მთლიანი საშტატო რიცხოვნობა შეადგენს 243 ერთეულს.

წესდების შესაბამისად, „ცენტრი“-ს საქმიანობის მიზანი და ძირითადი 
მიმართულებები, ნარჩენების მართვისა და დასუფთავების ნაწილში, არის:

 ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება;

 ნარჩენების გატანა;

 სანიღვრე არხების გაწმენდა-შეკეთება.

ამ საქმიანობების განსახორციელებლად, „ცენტრში“ შექმნილია დასუფთავების 
მომსახურების განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია ტერიტორიის დაგვა-
დასუფთავებაზე და ნარჩენების გატანაზე.

დასუფთავების მომსახურების განყოფილება განსაზღვრება 99 საშტატო 
ერთეულით, მათ შორის:

1. განყოფილების უფროსი - 1;

2. თანაშემწე - 2;

3. ჯგუფის უფროსი ურეკი - 1;

4. ჯგუფის უფროსი - 6;

5. მეეზოვე - 48;

6. სეზონური მუშა (საკურორტო სეზონის პერიოდში) - 58;

7. ინსპექტორის ჯგუფის უფროსი - 1;

8. ინსპექტორი - 14;

9. უფროსი სპეციალისტი - 1;

10. სპეციალისტი - 1;
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ტრანსპორტისა და მექანიზაციის განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია 
ცენტრის საკუთრებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-
შენახვაზე და პერიოდულ შეკეთებაზე.

ტრანსპორტისა და მექანიზაციის განყოფილება,  განსაზღვრება 46 საშტატო 
ერთეულით, მათ შორის:

1. განყოფილების უფროსი - 1;
2. მექანიკოსი - 1;
3. დისპეჩერი - 1;
4. სპეციალისტი - 2;
5. ზეინკალი - 3;
6. ელექტრიკოსი - 1;
7. შემდუღებელი - 1;
8. მძღოლი - 15;
9. მექანიზატორი - 4;
10. დამხმარე ოპერატორი - 17;

დასუფთავების განყოფილების უშულო მოვალეობაა ტერიტორიის 
დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მოსაკრებლის ადმინისტრირება (ამოღების 
უზრუნველყოფა) და მონიტორინგი განხორციელებულ სამუშაობზე.

„მომსახურების ცენტრის“ დაკისრებული ფუნქციების გასახორციელებლად 
გადაეცემული აქვს შესაბამისი ქონება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით. დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტი და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახის 
შემოსავლები.

ყოველწლიურად, ოზურგეთის მუნციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის 
მიერ ხორციელდება „მომსახურების ცენტრის“ საქმიანობის ფინანსური ანგარიშგების 
მონიტორინგის ჩატარება. გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად 
ორგანიზაციას ეძლევა შესაბამისი რეკომენდაციები.

„მომსახურების ცენტრი“ ასევე, ყოველწლიურად წარადგენს გასული წლის 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წინაშე. „მომსახურების ცენტრის“ მიერ განხორცილებეული საქმიანობის შესახებ 
წლიური ანგარიში  ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ოფიციუალური ვებგვერდის 
მეშვეობით (http://oz.gov.ge/ge) და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 
პირისათვის.

4.8 ხარჯები და ხარჯების ანაზღაურება
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ა. არსებული პროგრამის ხარჯები

დღეისათვის „მომსახურების ცენტრი“-ს მიერ სერვისის მიწოდება ხდება 
ურბანულ ტერიტორიაზე (დაბებში და ქალაქში) მცხოვრები მოსახლეობის 90%-
სათვის და არაურბანულ ტერიტორიაზე მცხოვრები (სოფლებში) მოსახლეობის 40%-
სათვის. შესაბამისად, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის მომსახურების მთელს 
სამოქმედო ტერიტორიაზე მიწოდების პირობებში არსებულ დანახარჯები გაზრდება 
დაახლოებით 100-120%-ით. 

ბ. არსებული ტარიფები და ხარჯების ფაქტობრივი ანაზღაურება/მოსაკრებლის 
ამოღებასთან დაკავშირებული გამოცდილება

საქართველოს კანონის „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“მე-121 მუხლის მე-2, მე-4, მე-5, მე-51, 
მე-6 პუნქტების შესაბამისად:
 მოსაკრებლის გადამხდელები არიან ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი, 

ორგანიზაცია, დაწესებულება, რომლებიც თვითმმართველი ერთეულის 
ტერიტორიაზე წარმოქმნიან ნარჩენებს;

 მოსაკრებლის ოდემობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ სულ მოსახლეზე 3 ლარს 
თვეში, ხოლო იურიდიული პირის, ორგანიზაციისა და დაწესებულებისათვის - 
25 ლარს ერთ კუბურ მეტრ ნარჩენებზე. ოჯახის წევრთა რაოდენობის 
მიუხედავად, სულადობის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 
სულით;

 ნარჩენების წამომქმნელმა შეიძლება მოახდინოს მოსაკრებლის დიფერენცირება 
დაგროვებული ნარჩენების წონის, მოცულობის ან/და ნარჩენების დაგროვების 
ნორმის, ნარჩენების სახეობის მიხედვით, აგრეთვე თავისი შემოსავლის, 
ქონების, მის მიერ დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის ან/და საქონლის 
(მომსახურების) მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით. მოსაკრებლის 
ოდენობის დადგენისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ სიდიდეების 
კომბინაციებიც;

 ფიზიკური პირებისათვის მოსაკრებლის ოდენობა დიფერენცირებული უნდა 
იყოს სოციალურად დაუცველი  ოჯახებისათვის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი სიღატაკის ზღვრის მაჩვენებლების 
შესაბამისად;
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 მოსაკრებლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მომსახურების 
ორგანიზებისა და ადმინისტრირებისათვის საჭირო ხარჯებს. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის 
შემოღებას და გადახდას არეგულირებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 
მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების 
შესახებ“ 2018 წლის 18 ივლისის N39 დადგენილება.

დადგენილების შესაბამისად, მოსახლეობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა ერთ 
სულ მოსახლეზე შეადგენს 0,40 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისათვის, 
ორგანიზაციებიასთვის, დაწესებულებებისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 
განისაზღვრება ზომის ერთეულის ფაქტობრივი რაოდენობის (შესაბამისი ფართი, 
ადგილი, საწოლი და ა.შ.) შესაბამისად, შემდეგი ფორმულის შესაბამისად: M = G X R, 
სადაც: 

M - არის ერთი თვის მოსაკრებელი დაწესებულებებისთვის, 
ორგანიზაციებისთვის, იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური 
მეწარმეთათვის (ლარი);

G - არის მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში ზომის ერთეულზე (ლარი);
R - არის ზომის ერთეულის ფაქტობრივი რაოდენობა (შესაბამისი ფართი, 

ადგილი, საწოლი და ა.შ.) ;
 
მომხმარებელთა მიერ ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გადახდილი 

მოსაკრებლის ოდენობამ 2015 წელს შეადგინა - 134 928 ლარი, 2016 წელს - 140 440 
ლარი, 2017 წელს - 142 614, ხოლო 2018 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით 109 660 
ლარი. მოსაკრებლის ძირითადი გადამხდელები არიან კომერციული 
დაწესებულებები.

გამომდინარე იქიდან, რომ სერვისის მიწოდება ადმინისტრაციული 
ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის დაიწყო 2015 წლიდან (მანამდე 
სერვისის მიწოდება ხდებოდა მხოლოდ დაბა ურეკის ტერიტორიაზე) და სერვისი 
ჯერ-ჯერობით არ მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მთელს მოსახლეობას სრულად, 
მოსაკრებლის ადმინისტრირება (ამოღება) ვერ ხდება სრულყოფილად. ამ 
მიმართულებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და „მომსახურების ცენტრს“ 
დაგეგმილი აქვს, საქართველოში დანერგილი საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების 
მეშვეობით, მოახდინოს მოსაკრებლის ადმინისტრირება, რათა მაქსიმალურად იქნას 
უზრუნველყოფილი დაფინანსების მინიმიზაცია ბიუჯეტის მეშვეობით და 
ორგანიზაცია თვითკმარი გახდეს.
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4.9 ბიუჯეტი და დაფინასების პროცესები:

ა. საოპერაციო/საექსპლოატაციო ხარჯები

ა.(ა).ი.პ. ,,მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“-ს საკუთრებაში არსებულ 
ახალი ტექნიკის მომსახურება ხორციელდება მომწოდებლის მიერ, საგარანტიო 
პირობების შესაბამისად,  ხოლო სხვა ტექნიკის მომსახურება ხდება სარემონტო 
მობილური ჯგუფის მიერ ადგილზე.

სათადარიგო ნაწილების შეძენა ხდება ა.(ა).ი.პ. ,,მუნიციპალური მომსახურების 
ცენტრი“-ს მიერ ტენდერის საშუალებით, რომლის შესყიდვისა და მოწოდების ვადა 
საშუალოდ შეადგენს 30 - 40 კალენდარულ დღეს. მარაგების შეძენა-შენახვა 
ხორციელდება გასული წლის ხარჯების ანალიზის საფუძველზე, შესაბამისი 
განყოფილების მიერ.

ნაგავშემკრები კონტეინერების მიმიდნარე შეკეთებას უზრურუნველყოფს 
„მომსახურების ცენტრი“-ს სარემონტო მობილური ჯგუფი, ასევე, ურნებისა და 
ნაგავმზიდი ტექნიკის სანიტარულ დამუშავებს (დეზინფექცია).

ბ. კაპიტალური დანახარჯები

კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელების დროს მუნიციპალიტეტის მიერ 
ხდება ალტერნატიული წყაროების მოძიება. მაგალითად, 2014 წელს საქართველოს 
მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ოზურეგეთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა 2 ერთეული ნაგავმზიდი ტექნიკისა და 
ნაგავშემკრები კონტეინერების შესაძენად, რამაც საბოლოოდ 419 800 ლარი შეადგინა. 
ასევე, 2015 წელს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ“, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გადასცა 5 ერთეული ნაგავმზიდი სპეც. ტექნიკა და 
350 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი და სანაპირო ზოლის დასასუფთავებელი 
ტექნიკა 2 736 070 ლარის ღირებულებით.

2016 წელს მგფ-ის ფინანსური მხარდაჭერით მდინარე ნატანებზე მოეწყო 
ატივნარებული ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობა, რომლის საერთო ღირებულებამ 
88 203 ლარი შეადგინა.

ასევე, 2017 წელს „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ 
მეშვეობით, აღებული სესხისა და მოპოვებული გრანტის საშუალებით, დამატებით 
შეიძინა 335 ერთეული ნაგავშემრები კონტეინერი, რომლის საერთო ღირებულება 
შეადგენს - 280 032 ლარს, რამაც მუნიციპალიტეტს შესაძლებლობა მისცა გააფართოვოს 
მომსახურების მიწოდების დაფრვის არეალი. ასევე 2017 წელს მგფ-ის ფინანსური 
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მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 3 ერთეული თვითმცლელი ნაგავმზიდი, 
რომელთა საერთო ღირებულებამ 756 148.98 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტით 2017 წელს მდინარე სეფისწყალზე მოეწყო ატივნარებული ნარჩენების 
დამჭერი მოწყობილობა, რომლის საერთო ღირებულებამ 26 000 ლარი შეადგინა. 

ნაწილი 5 - ნარჩენების ინდუსტრიაში არსებული საუკეთესო 
პრაქტიკა და ტენდენციები

5.1 შეგროვება და ტრანსპორტირება
ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება მუნიციპალური ნარჩენების 

მართვის სისტემის ხარჯების ყველაზე ძვირადღირებული ელემენტია. განვითარებად 
ქვეყნებში ასეთი ხარჯები სისტემის მთლიანი ხარჯების თითქმის 90%-ს შეადგენს, 
ხოლო იმ ქვეყნებში სადაც ფუნქციონირებს თანამედროვე ინსინირატორები და 
სანიტარული ნაგავსაყრელები 50%-ზე მეტია.

ევროპის ქვეყნებში ნარჩენების შეგროვების სისტემებს შორის ყველაზე 
აქტუალურია შეგროვების კონტეინული სისტემა, საქართველშიც ამ სისტემას ფართო 
გავრცელება აქვს. კონტეინური სისტემის გამოყენება ასევე ეფექტურია ნარცენების 
წყაროსთან სეპარირების სისტემის გამოყენების დროსაც, რადგან ეს სისტემა 
საშუალებას იძლევა აღდგენადი (რეციკლირებადი) მასალების დახარისხებულად 
შეგროვების შესაძლებლობას. 

ასევე, ფართოდ გამოიყენება ინდივიდუალური კონტეინერების სისტემა - 
მოსახლეობა იყენებს ინდივიდუალურ კონტეინერებს მათი ნარჩენების 
შეგროვებისათვის და სერვისის განმახორციელებელი კომპანია ახდენს ამ 
კონტეინერებიდან ნარჩენების შეგროვებას.

საქართველოში, მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების ერთ-ერთი 
გავრცელებული ფორმაა უბან-უბან შეგროვება. ამ დროს ნაგავმზიდების 
გადაადგილება წინასწარ განსაზღვრული მაღშიტებითა და ინტერვალებით, ჩერდება 
შერჩეულ ადგილებში და იძლევა სპეციალური ნიშანს.

5.2 აღდგენის პროცესები

ვინაიდან საქართველოში ნარჩენების აღდგენის პროცესების განხორციელების 
პრაქტიკული გამოცდილება ძალიან მწირია, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნების 
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გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე განისაზღვროს მომავალი ვარიანტები. 
ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებულია ნარჩენების მართვის იერარქია, რომლის 
საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების განთავსების შემცირება 
და უპირველესად ორიენტირებულია რესურსების ხელმეორედ გამოყენებაზე, ე.წ. 
„4R“-ის განხორციელებით. აღნიშნული მიდგომს გულისხმობს შემდეგ ძირითად 
ფაქტორებს:

5.3 საზოგადოების განათლება და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების დროს უმნიშვნელოვანესი 
ფაქტორია საზოგადოების ჩართულობა სისტემის მუშაობაში. მნიშნელოვანია 
საკითხია დაინტერესებული მხარეების (საზოგადოების) მონაწილეობა როგორც 
ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების დაგეგმვის პროცესში, ისე მუშაობის 
პროცესში.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეფექტური კამპანიის წარმართვა, რომელიც 
გულისხმობს როგორც საჯარო შეხვედრების, ერთობლივი აქციების და ლექცია-
სემინარების ჩატარებას, ასევე საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის 
მიწოდებას აქტიურად გამოიყენება ნარჩენების მართვის ინდუსტრიაში და მას 
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეფექტი აქვს.



გვერდი |8

ნაწილი 6 - ნარჩენების მართვის მომავალი ვარიანტების 
ანალიზი

ნარჩენების მართვის მომავალი ვარინტების ანალიზის დროს, მნიშვნელოვანია 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის N159 დადგენილებით 
დამტკიცებული „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის 
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინება 
და ასევე, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული „2012-
2014 წლების მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის“ 
შედეგად გაცემული რეკომდაციების გათვალისწინება, იმისათვის რომ მიღწეული 
იქნას ნმესგ-ითდა ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მუნიციპალური 
ნარჩენების შეგროვების მინიმალური მაჩვენებლები. 

6.1 შეგროვება და ტრანსპორტირება

ა. ნარჩენების შეგროვება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების 
სერვისის დაფარვის არეალის გაზრდა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 
ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების მეთოდზე. „მუნიციპალური 
ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით 
გათვალისწინებულია მოსახლეობისაგან ნარჩენების შეგროვების ოთხი ძირითადი 
მიდგომა:

 კოლექტიური შეგროვება - ამ მიდგომის გამოყენების დროს ხდება 
საზოგადოებრივი ადგილების გამოყოფა, სადაც ხდება ერთი ან რამდენიმე 
კონტეინერის განთავსება, რომელიც ემსახურება მიმდებარედ მცხოვრებ 
მოსახლეობას;

 ნარჩენების ტროტურებიდან/გზისპირებიდან შეგროვება - ამ მიდგომის 
გამოყენებისას, ნარჩენების წარმომქმნელები ინდივიდუალურ კონტეინერებს 
ათავსებენ გზის პირზე და ნარჩენების შეგროვების დასრულების შემდეგ მიაქვთ 
საკუთარი კონტეინერები;

 უბან-უბან შეგროვება - ნარჩენების შეგროვების ამ მეთოდის გამოყენების დროს 
ნაგავმზიდი ტექნიკის გადაადგილება ხდება წინასწარ განსაზღვრული 
მარშუტისა და პერიოდულობის შესაბამისად, ჩერდება შერჩეულ ადგილებში 
და იძლევა სპეციალურ ნიშანს (მაგ. ზარის დარეკვა და ა.შ.);
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 კარდაკარ შეგროვება - ეს მიდგომა გულისხმობს ნარჩენების წარმომქმნელების 
მიერ საკუთარი ნარჩენების თავიანთ კართან მიტანას და გატანა ხდება 
ნარჩენების შემგროვებელი ბრიგადის მიერ. ნარჩენების წარმომქმნელი ამ 
პროცესში მონაწილეობას არ იღებს.

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით (დაბა, თემი, სოფელი) 
შესაძლებელია შერჩეული იქნას ნარჩენების შეგროვების განსხვავებული მეთოდები ან 
გამოყენებული იქნას ზემოთ აღნიშნული მეთოდების კომბინაციაც.

ბ. ტრანსპორტირება
 შეგროვების მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ნარჩენების 

ტრანსპორტირებისათვის გამოსაყებელ ტექნიკაზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 
შეგროვებული ნარჩენების დამუშავების ან/და განთავსების ობიექტზე 
ტრანსპორტირების ეფექტური პროცესის განხორცილება.

ნაგავმზიდი შეიძლება იქნას შერჩეული საპრესი მოწყობილობით აღჭურვილი 
ან  მოწყობილობის გარეშე.

საპრესი მოწყობილობის არმქონე ნაგავმზიდები - ამ ტექნიკის უპირატესობა 
მდგომარეობს იმაში, რომ ადვილად ადპტირებადია არსებულ ვითარებასთან და 
უფრო მეტად ხელმისაწვდომია. ასეთი ტექნიკის რემონტს და ტექნიკურ მომსახურებას 
განსაკუთრებული სპეციალიზაცია არ ესაჭიროება და არ მოითხოვს დიდ დანახარჯებს 
ექსპლუატაციის პროცესში.

საპრესი მოწყობილობის მქონე ნაგავმზიდები - თუ არსებობს ასეთი 
ნაგავმზიდების შეძენისა და მომსახურების შესაძლებლოები, მიზანშეწონილია ასეთი 
ტექნიკის აქტიური გამოყენება ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების 
პროცესში. ასეთი ტექნიკა თავსებადია სტანდარტულ კონტეინერებთან, მინიმალურია 
გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის რისკი.

ძირითადი ასპექტები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნარჩენების 
შეგროვების ხელმისაწვდომი სისტემის ჩამოყალიბებზე შემდეგია:

1. ნარჩენების წარმოქმნის სიჩქარე - საქართველოში ნარჩენების წარმოქმნის საშუალო 
სიჩქარე დღეში მერყეობს 0,3 კილოგრამიდან 0,5 კილოგრამამდე ერთ სულ 
მოსახლეზე გაანგარიშებით. ამ პარამეტრის გათვალისწინებით შესაძლებელია 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების 
მთლიანი მოცულობა, ასევე, შესაძლებელის ცალკეულ ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში ან/და სოფლებში შესაგროვებელი ნარჩენების მოცულობის დადგენა;
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2. ნარჩენების სიმკვრივე - საქართველოს მსგავსი ქვეყნების უმეტესობაში, ნარჩენების 
მაღალი სიმკვრივით გამოირჩევა - ერთი კუბური მეტრი ნარჩენი საშუალოდ 300-
500 კილოგრამს იწონის;

3. სატრანსპორტო პირობები - გზების მდგომარეობა, მოძრაობის ინტენსივობა და 
განთავსების ადგილამდე მისასვლელი გზის მანძილი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, 
მოსახლეობის სიმჭიდროვის, რელიეფის, საავტომობილო გზების მდგომარეობისა და 
მოძრაობის ინტენსივობის განსხვავებული პირობების გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია გამოყენებული იქნას შეგროვებული ნარჩენების 
ტრანსპორტირებისათვის სხვადასხვა ტექნიკა. შესაბამისად, ტექნიკის შერჩევის დროს 
გასათვალისწინებელ საკითხებს წარმოადგენს:

1. მომსახურების სავარაუდო დონე (სიხშირე და ა.შ.);
2. ნარჩენების შეგროვების პროცესში გამოსაყენებელი ადამიანური რესურსები 

(შრომითი დანახარჯები და სხვა);
3. ნარჩენების შეგროვების მარშუტების მახასიათებლები;
4. ბიუჯეტის შესაძლებლობები.

ასვევე, მნიშვნელოვანია შეგროვების მეთოდისა და ტრანსპორტირების 
პროცესში გამოყენებული ტექნიკის განსაზღვრის შემდეგ, სერვისის მიწოდება 
განხორციელდეს შემუშავებული მარშუტებისა და შედგენილი გრაფიკების მკაცრი 
დაცვით.

6.2 ნარჩენების განთავსება

ნარჩენების განთავსების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზის პროცესში 
მნიშვნელოვანია განთავსების არსებული პოლიგონების სამომავლო ფუნქციონირების 
საკითხი. როგორც ნმეს-ითარის გათვალისწინებული 2020 წლამდე გურიის რეგიონში 
არსებული ყველა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს 
დახურვის სამუშაოები და გურიაში ახალის რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის 
მშენებლობა გაათვალისწინებული არ არის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი იქნება ახლომდებარე რეგიონებში სანიტარული ნაგავსაყრელების მოწყობის 
საკითხი, როგორც მანძილი მუნიციპალიტეტიდან განთავსების მომავალ ადგილამდე.

განთავსების მეთოდების შერჩევის პროცესში მნივნელოვანი საკითხია როგორ 
უნდა მოხდეს შეგროვებული ნარჩენების ტრანსპორტირება სანიტარულ 
ნაგავსაყრელამდე. ალტერნატივების შეფასების პროცესში გასათვალისწინებელი 
ფაქტორებია ტრანპორტირების ეფექტიანი პროცესისათვის საჭიროა თუ არა 
გადამტვირთი სადგურის მშენებლობა.
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6.3 აღდგენა:
ნარჩენების მართვის მომავალი ვარიანტების ანალიზის პროცესში 

მნივნელოვანი საკითხია ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის 
შემცირება. ამის მიღწევა შესაძლებელია სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებით ან 
კერძო ინიციატივების წახალისებით.

ა. რეციკლირება
სამწუხაროდ, საქართველოში რეციკლირებადი მასალების  აღდგენის 

პროგრამები არ არის ჯერ კიდევ ფართოდ გავრცელებული და შესაბამისი ბაზრების 
არარსებობა იწვევს მნიშვნელოვანი რესურსის კარგვას. ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში რეციკლირების პროგრამები არ ხორცილდება, მაგრამ ასეთი 
პროგრამა მუშაობს ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე, რომელიც ახორციელებს 
ქაღალდის გადამუშავებას. შესაბამისად, შესაძლებელია ქაღალდის ნარჩენების ცალკე 
შეგროვებით და გადამამუშავებელი საწარმოსათვის მიყიდვის გზით ერთის მხრივ 
ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩანების ნაკადის შემცირება და მეორეს მხრივ, 
შემოსავლის დამატებითი წყაროს უზრუნველყოფა. საწყის ეტაპაზე უნდა 
განხორციელდეს პილოტური პროექტები და პრაქტიკული გამოცდილების მიღების 
შემდეგ მთელს მუნიციპალიტეტში ამ პროექტის მუშაობის ფართოდ გავცელება.

ბ. კომპოსტირება
ნარჩენების მართვის სფეროში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 

წარმოქმნილი ნარჩენების შემადგენლობაში ორგანული მასების შემცირება და 
შესაბამისად ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის მნიშვნელოვანი 
შემცირება. ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა კომპოსტირების 
მეთოდის გამოყენება. კომპოსტირების მეთოდის სარგებლიანობაზე აუცილებელია 
მოსახლეობის ინფორმირება და კონკრეტული ღონისძიებების/მეთოდების შესახებ 
საინფორმაციო მასალების გავრცელება.

გ. წყაროსთან სეპარაცია
ნარჩენების წყროსთან სეპარირების გამოცდილება საქართველოში მწირია, 

რომელიც ძირითადად გამოწვეულია აღდგენის ღონისძიებების არარსებობით. თუმცა, 
ასეთი შეგროვების მეთოდის გამოყენება მნიშვნელოვანი იქნება საპილოტე პროექტის 
სახით, სკოლებსა და სხვა საჯარო დაწესებულებებში, რათა შემდგომში ფართოდ 
განხორციელებული ღონისძიება მხარდაჭერილი იყოს საზოდადოების მხრიდან.
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6.4 ინსტიტუციური მოსაზრებები

წარსულში განხორცილებეული საქმინობის ანალიზიდან გამოდინარე, 
ნარჩენების მართვის ოპერატორის - „მომსახურების ცენტრის“ სტრუქტურიაში 
მიზანშეწონილი იქნება, არსებული სტრუქტურის შესაძლებლობათა გაძლიერება, რაც 
გულისხმობს დასუფთავების განყოფილებიდან მოსაკრებლის ადმინისტრირების 
ფუნქციის გამოცალკევება და ამ ფუნქიციის შესასრულებლად  ცალკე სტრუქტურული 
ერთეულის (განყოფილების) შექმნას, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მოსაკრებლის 
ადმინისტრირებაზე (ე.წ. „ბილინგის“ განყოფილება) და მონიტორინგის 
განყოფილების შექმნას, რომლის ფუნქცია უნდა განისაზღვროს როგორც გაწეული 
მომსახურების ხარისხის კონტროლი (ხარისხის კოტროლი და ა.შ.), „ცხელი ხაზის“ 
ფუნქციონირება და ტერიტორიის დაბინძურების შემთხვევაში შესაბამისი ზომების 
(ინსპექტირება, კანონდამრღვევის გამოვლენა-დაჯარიმება და სხვა სანქციების 
გამოყენება) მიღება.

ასევე, შესაძლებელია განხილული იქნას მხოლოდ ნარჩენების მართვის 
ფუნქციის განმახორციელებული იურიდიული პირის ჩამოყალიბება ან/და ნარჩენების 
შეგროვებისა და ტრანსპორტირების მომსახურების განხორციელება სერვისის 
შესყიდვის (ტენდერის) განხორცილების გზით.

6.5 სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ღონისძებების 
დაფინანსება

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის დაფინანსება ერთ-ერთი 
ყველაზე პრობლემატური საკითხია. დღეს არსებული პრაქტიკით, ნარჩენების 
შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებების დაფინანსება მთლიანად 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორცილდება, ხოლო კაპიტალური და 
საინვესტიციო ხარჯების გაწევა ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებით ან/და 
დონორი ორგანიზაციების მეშვეობით მიღებული გრანტებისა და სესხების 
საშუალებით.

პერსპექტივაში სისტემის საოპერაციო/საექსპლუატაციო ხარჯების დაფინანსება 
უნდა განხორციელდეს ნარჩენების მართვის პრინციპის - „დამბინძურებელი იხდის“ - 
შესაბამისად, დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების მეშევობით მიღებული 
სახსრების მეშევებოით.

 საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, განსაზღვრავს მოსაკრებლის 
სტრუქტურას და ოდენობას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, თუმცა ტარიფების 
დადგენის მეთოდოლოგია არ არის განსაზღვრული.

აქედან გამომდინარე, მუნციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს დასუფთავების 
მოსაკრებლის დასაბუთებული სატარიფო სისტემა საუკეთესო ადგილობრივი და 
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საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს შემდეგ 
ღონისძიებებს:
 მოსახლეობისათვის დასუფთავების მოსაკრებლის დასაბუთებული ტარიფის 

გაანგარიშება (შესაბამისი მეთოდოლოგიის შერჩევა/შემუშავება);
 კერძო სექტორისათვის დასუფთავების მოსაკრებლის ტარიფის გაანგარიშება 

(შესაბამისი მეთოდოლოგიის შერჩევა/შემუშავება);
 საზოგადოების მონაწილეობა მოსაკრებილის ტარიფის დადგენის პროცესში;
 დასუფთავების მოსაკრებლის ე.წ. „ბილინგის“ სისტემის შემუშავება და 

დანერგა.

ნაწილი 7 - შედეგები და რეკომენდაციები

7.1 ინფრასტრუქტურისა და ტექნიკის საჭიროებები
ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის ანალიზმა აჩვენა, რომ აუცილებელია 

სისტემაში არსებული პრობლემური საკითხების პირველ რიგში გადაწყვეტა:
 ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობის ზრდა;
 უბან-უბან შეგროვებისათვის საჭირო ნაგავმზიდების რაოდენობის ზრდა, 

რელიეფისა და საავტომობილო გზის მდგომარეობის გათვალისწინებით;
 მდინარე ნატანებზე დამონატჟებული ატივნარებული ნარჩენების დამჭერი 

მოწყობილობის მომსახურებისათვის აუცილებელი მექანისზმი (ექსკავატორი).

7.2 ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება

„მომსახურების ცენტრის“ სტრუქტურიაში მიზანშეწონილი იქნება, არსებული 
სტრუქტურის შესაძლებლობათა გაძლიერება, რაც გულისხმობს სეპარირებული 
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებასა და სასაწყობე ტერიტორიაზე 
განთავსებას, რაც თავის მხრივ მოითხოვს დამატებითი ტექნიკის შეძენას, მომსახურე 
პერსონალის დამატებასა და  ფინანსურ რესურს.

7.3 აღდგენის პროგრამების განხორციელების პროცედურები

 ქაღალდის, პლასტიკის, მინისა და მეტალის ნარჩენების წყაროსთან  
სეპარირების მიზნით 2019-2022 წლებში წლიური მინიმალური მაჩვენებლების 
განსაზღვრა;
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 საჯარო სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ქაღალდის 
ნარჩენების წყაროსთან  სეპარირების სისტემის პილოტური პროექტის 
განხორციელება;

 ადმინისტრაციულ შენობებში ქაღალდის ნარჩენების წყაროსთან  სეპარირების 
სისტემის პილოტური პროექტის განხორციელება;

 კომპოსტირების პილოტური პროგრამის განხორციელება „მომსახურების 
ცენტრის“ მიერ, გამწვანების განყოფილების მეშვეობით.

7.4 საზოგადოებრივი განათლების პროგრამა

 სტიქიური ნაგავსაყრელების გარემოსა და ადამიაინს ჯანმრთელობაზე მავნე 
ზეგავლენის შემცირების მიზნით საინფომაციო კამპანიის ჩატარება;

 სტიქიური ნაგავსაყრელების გარემოსა და ადამიაინს ჯანმრთელობაზე მავნე 
ზეგავლენის შემცირების მიზნით საინფომაციო კამპანიის ჩატარება;

 საზოგადოების ჩართულობით დასუფთავების აქციების ორგანიზება 
ყოველთვიურად;

 ნარჩენების წყაროსთან სეპარირების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოების 
მომზადება;

ნაწილი 8 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები 
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დანართები

დანართი N4 - ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

სამუშაო ჯგუფის დეტალური სამუშაო გეგმა

ეტაპი ღონისძიება შესრულების 
ვადები

1 2 3

პირველი ეტაპი მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული 
ნარჩენების ნაკადის განსაზღვრა

13.04.2018
-

 13.05.2018

პირველი ეტაპი ნაკადების რაოდენობა:

სათანადო 
კითხვარების 
საფუძველზე 

დაზუსტდეს ან 
დამატებით 

მოძიებულ იქნას 
ინფორმაცია 
არსებული 

მდგომარეობის 
შესაფასებლად და 

შემდგომი 
ქმედებების 

განსახორციელებლად

 დაზუსტდეს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2012-
2016 წლების მიხედვით, რამდენი ადამიანი 
ცხოვრობს ურბანულ ტერიტორიაზე (დაბებში) და 
არაურბანულ ტერიტორიაზე (სოფლებში);

 დადგინდეს, საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე 
შემოსული ტურისტების რაოდენობა, 
გასაქირავებელი საწოლების მიხედვით 
(სასტუმროები, დასასვენებელი სახლები, სააგარაკო 
სახლები);

 დაზუსტდეს, ყველა მუდმივად თუ დროებით 
საცხოვრებლად გამოყენებული სახლების, 
საწარმოების, კომერციული დაწესებულებებისა და 
ორგანიზაციების ზუსტი რაოდენობა და მისამართი;

 დადგინდეს  სენაკი-ფოთი-სარფის მოქმედ  
საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე (ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე), სატრანზიტო 
მსხვილგაბარიტიანიავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების ჯგუფურად  დაყოვნების  
ადგილებში მათი რიცხვი და  ამ   ადგილებში  
წარმოქმნილი   ნარჩენების  რაოდენობა;

 დაზუსტდეს, ქუჩების, გზატკეცილების 
დასუფთავების არეალი და ფართი;

 დადგინდეს, ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტში 
ტრანსპორტირებას დაქვემდებარებული ნარჩენების 
წონა (საყოფაცხოვრებო, კომერციული და 
სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ნარჩენები);
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 დადგინდეს, მუნიციპალური ნარჩენების ნაკადების 
შესაძლო ზრდის სავარაუდო ხუთწლიანი 
პროგნოზი, რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნას 
მოსახლეობის ზრდის (მათ შორის სეზონურად) - 
ტერიტორიის (სივრცის) განვითარების გეგმისა და 
კონკრეტულ ტერიტორიაზე სოციალურ-
ეკონომიკური პროექტების განვითარების 
კვალობაზე (სატრანსპორტო მაგისტრალის 
მშენებლობა,ტურიზმის განვითარება,სოფლის 
მეურნეობა);

 ტერიტორიის (სივრცის) განვითარების გეგმის 
მოთხოვნებთან, მუნიციპალური  ნარჩენების 
მართვის  ხუთწლიანი  გეგმის  შესაბამისობაში  
მოყვანა;

 გურიის რეგიონში  ტურიზმის განვითარების 
სტრატეგიაზე  მომუშავე ჯგუფთან 
საკოორდინაციო  შეხვედრა, რათა  შემდეგ   
შესაძლებელი  გახდეს  მასთან   მუნიციპალური  
ნარჩენების მართვის  ხუთწლიანი  გეგმის 
ურთიერთშესაბამისობაში  მოყვანა;

 მოძიებულ იქნას სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების  
განვითარების გეგმა, რათა  შემდეგ 
შესაძლებელი  გახდეს  არსებულ გეგმასთან 
მუნიციპალური  ნარჩენების მართვის  
ხუთწლიანი  გეგმის  შესაბამისობაში  მოყვანა;

 ავტოსატრანსპორტო მაგისტრალის (ავტობანის)  
მშენებლობის პროცესში  და  ექსპლუატაციაში 
შესვლის შემდეგ, მასთან დაკვშირებული 
ინფრასტრუქტურის განვითარების 
პერსპექტივის  დადგენა,  (პროექტისა და გზშ-ს  
განხილვა  ავტორებთან  ერთად),   
მუნიციპალური  ნარჩენების მართვის  
ხუთწლიან  გეგმასთან   შესაბამისობაში  
მოყვანის   მიზნით;

 მოძიებულ  იქნას  ძირითადი ტოპოგრაფიული 
რუკები  (ელ. ვერსიები), რუკებზე დატანილი 
უნდა იქნას: 1. ტერიტორიები (ადგილები) 
მოსახლეობის რაოდენობის აღნიშვნით 
(მნიშვნელოვანი იქნება საცხოვრებელი 
სახლების რაოდენობის მითითებაც), სადაც 



გვერდი |8

შეზღუდულად ან საერთოდ არ მოქმედებს 
ნარჩენების მართვის (შეგროვების) არსებული 
მუნიციპალური სერვისი; 2. ძირითადი 
საწარმოები კომერციული დაწესებულებები, 
მათ შორის სასოფლო სამეურნეო და 
ტურისტული სფეროს დაწესებულებები 
სიდიდისა და რაოდენობის დეტალური 
მახასიათებლებით;

 დადგინდეს, ნარჩენების მსხვილი 
წარმომქმნელები, რომლებიც შეიძლება 
ეწეოდნენ ან არ ეწეოდნენ 
ნარჩენებისმართვისდამოუკიდებელ 
მომსახურებებს,  ნარჩენების შეგროვების 
მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებს გარეთ;

 მუნიციპალური ნარჩენების ნაკადებში 
(უახლოესი ხუთი  წლის  პერიოდისთვის-
მიახლოებითი პროგნოზირება)  დადგინდეს 
აღდგენადი მასალების მასა და შემცველობა 
(რეციკლირებადი მასალები და ორგანული 
მასა):

o ორგანული ნივთიერებები
o ქაღალდის
o მუყაოს
o პლასტიკის
o მინის
o ლითონის

პირველი ეტაპი ნარჩენების მართვის პროცესების, მომსახურეობისა და 
ინფრასტრუქტურის შეფასება

პირველი ეტაპი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება/ტრანსპორტირება:
ინფორმაცია მოსახლეობიდან:
 ნაგვის  შეგროვების  პერიოდულობაზე;
 ნაგვის  ურნების  ირგვლივ  არსებულ  

მდგომარეობაზე;
 ნაგვის  ურნების  დასუფთავების  სიხშირეზე;
 ნაგვის  მოცულობაზე;
 ნაგვის გადამზიდავი  მანქანების  ფიზიკურ 

მდგომარეობაე;
 ურნების  ფიზიკურ  მდგომარეობაზე;

სხვა წყარო:
 ვიზუალური  დათვალიერებით მუშა  პროცესში 
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სატრანსპორტო    და  შეგროვების  საშუალებების 
(რაოდენობის, სახეობის და მდგომარეობის 
მიხედვით) შეფასება;

 როგორ  ხორციელდება, შეგროვების 
საშუალებებისა  და  მანქანა მექანიზმების, მათ 
შორის სპეც.ტექნიკის მოვლა და ტექნიკური 
სერვისი;

 მოპოვებულ  იქნას  (დაზუსტდეს) ინფორმაცია, 
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის 
სპეციალურ პროექტებზე, ასეთის  არ 
არსებობის  შემთხვევაში  დაიგეგმოს  
შესაბამისი ღონისძიებები:

 საავადმყოფოებიდან (სამედიცინო 
დაწესებულებებიდან) ნარჩენების შეგროვების 
მომსახურებაზე;

 დიდ გაბარიტიანი ნარჩენების გატანაზე 
(დასაზუსტებელია ასეთი ნარჩენების არსებობა 
და დისლოკაციის ადგილი);

 საამშენებლო   ნგრევის ნარჩენების გატანაზე 
(დასაზუსტებელია ვინ არის ამ საქმიანობით 
დაკავებული და სტიქიურად, როგორ 
რეგულირდება ეს პროცესი);

 ავტოსატრანსპორტო  ნარჩენების  მართვაზე;
 ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენების 

გატანაზე;
პირველი ეტაპი წყალსადინარების/ მდინარეების დასუფთავება:

 დადგინდეს ინფორმაცია, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამდინარე 
წყალსადინარების/მდინარეების შესახებ;

 არსებობს თუ არა შეგროვების სისტემა 
წყალსადინარებზე/მდინარეებზე;

 არსებობის შემთხვევაში, როგორ ხდება 
ექსპლოატაცია.

პირველი ეტაპი ნარჩენების აღდგენა:
 დადგინდეს, მიმდინარეობს  თუ  არა 

აღდგენასთან დაკავშირებული რაიმე 
საქმიანობა  მუნიციპალიტეტის   
ტერიტორიაზე და  თუ მიმდინარეობს რა სახის 
და რა მოცულობით;

 ხდება  თუ  არა რეციკლირებადი მასალების 
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არაფორმალური შეგროვება და თუ ხდება  რისი 
შეგროვება ხდება;

 დადგინდეს, სოფლებში  საკვები  
პროდუქტების  ნარჩენების   გამოყენების 
რაოდენობა  პირუტყვის საკვებად;

პირველი ეტაპი ნარჩენების განთავსება:

 იქ სადაც არ არსებობს  ან შეზღუდულია   
მომსახურება ნარჩენების შეგროვებაზე, 
განხორციალდეს ნარჩენების განთავსების 
არაოფიციალური ადგილების ინვენტარიზაცია 
(ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში,დადგინდეს 
მათი პროფილი და მოსახლეობის  მიერ  
ნარჩენების წარმოქმნის სავარაუდო რაოდენობა 
ტ/დღ, ტ/კვირაში, ტ/წელიწადში);

 დაზუსტდეს, ხდება თუ არა ამ ტერიტორიებზე 
ნარჩენების დაწვა და ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, დადგინდეს რა ქიმიური 
შემადგენლობის ნარჩენების დაწვა ხდება.

პირველი ეტაპი ნარჩენების მართვაში ჩართული სტრუქტურები:
 მუნიციპალური  ნარჩენების  მართვის  არსებული 

ინსტიტუციური სისტემის  ეფექტურობის დადგენა:
 უნდა გადაიხედოს ა.(ა).ი.პ. 

,,მუნიციპალურიმომსახურებისცენტრი“-სწესდება, 
რათა დადგინდეს რამდენად სრულად და სწორად 
არის განსაზღვრულიმოვალეობები და 
პასუხისმგებლობები წარსულში 
განხორციელებული მომსახურების ხარისხის 
გათვალისწინებით;

 საშტატო  ერთეულების მიხედვით  
თანამშრომელთა  რაოდენობა  და  მათი  
ყოველდღიური  საქმიანობის შეფასება, გაწეული 
საქმიანობის  ეფექტურობა;

 შეფასდეს, სისტემის მუდმივი  მონიტორინგის  
შემთხვევაშიაღმოიფხვრებოდა  თუ  არა  არსებული 
პრობლემები  და  ხარვეზები;

 დაზუსტდეს (გადაიხედოს) არის თუ არა 
მუნიციპალიტეტსა და ნარჩენების სერვის-
პროვაიდერს და კონტრაქტორებს შორის 
დადებული კონტრაქტები (ან ა(ა)იპ-სა და მის   
კონტრქტორებს  შორის) და ასეთის  არსებობის 
შემთხვევაში      შესრულდა  თუ  არა პირობები.
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პირველი ეტაპი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის 
ნაკლოვანებების დადგენა და დახასიათება:
 საქართველოს კანონით  „ნარჩენების მართვის  

კოდექსით” განსაზღვრულ  კრიტერიუმებზე  
დაყრდნობით  (მუნიციპალური ნარჩენების 
შეგროვების და დამუშავების წესების 
ჩათვლით, რომელთა შემუშავება უნდა 
მომხდარიყო  2016 წლის 1 თებერვლამდე)და  
მოპოვებული  ინფორმაციის საფუძველზე 
სავარაუდო ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება 
და რაოდენობრივად გამოხატვა 
(დასახლებული  პუნქტების  მიხედვით სადაც  
მიეწოდებ, შეზღუდულად მიეწოდება, ან არ   
მიეწოდება მომსახურება).

პირველი ეტაპი შეგროვების მომსახურების დაფარვის არეალი:
 ნარჩენების განთავსების არაოფიციალური 

ადგილების ინვენტარიზაცია და მათი 
პროფილის დადგენის  შემდეგ 
უზრუნველყოფილ  იქნას  მათი რუკებზე 
გადატანა;

 დადგინდეს, თუ რა დამატებითი ტექნიკური 
რესურსების მობილიზება არის საჭირო სანდო 
და ეფექტიანი მომსახურების გაწევისთვის და 
მომსახურების არეალის გაფართოებისთვის  
არსებული სერვისის  გასაუმჯობესებლად და  
ახალი  ტერიტორიების ათვისების  
შემთხვევაში;

 ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობის  
დადგენა  (რომლებიც უნდა   განთავსდეს  
ნარჩენების  წარმომქმნელიდან 100 მეტრში);

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა  და  
სპეცტექნიკის იდენტიფიცირება და 
რაოდენობის დადგენა.

პირველი ეტაპი ნარჩენების  განათავსების 
არაოფიციალური,არაკონტროლირებადი 
ადგილებისადგილმდებარეობა და დახასიათება:
 ნარჩენების  განათავსების არაოფიციალური, 

არაკონტროლირებადი 
ადგილებისიდენტიფიცირებისა  და 
დახასიათების    შემდეგ,მომზადდეს 
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სამართლებრივი  საფუძველი,  იმისთვის რომ  
ნარჩენების განთავსების ადგილები  აღარ იქნას  
გამოყენებული გაწმენდის  (დახურვის)  შემდეგ.

პირველი ეტაპი მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის ხარჯების 
სრულად განსაზღვრა:
პირდაპირი ხარჯი:

 შეგროვებისათვის;
 ტრანსპორტირებისათვის;
 ნარჩენების  განთავსებისათვის.

არაპირდაპირი  ხარჯი:
 ხარჯი შეგროვებული ნარჩენების ოდენობის 

მიხედვით (ლარი/ტონა);
 ხარჯი საოჯახო მეურნეობის მიხედვით,  

რომელსაც მიეწოდება მომსახურეობა 
(ლარი/საოჯ.მეურნეობა);

 ხარჯი იმ პირების მიხედვით, რომლებსად 
მიეწოდება მომსახურება  (ლარი/პირი);

 ყველა ეს მონაცემი უნდა დაზუსტდეს 2013-
2016 წლების მიხედვით;

 დადგინდეს დამატებითი ფინანსური 
რესურსების საჭიროება (პირდაპირი და  არა 
პირდაპირი)  მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის გეგმის შედეგების მისაღწევად და 
ოპერირების სათანადო დონეზე 
შესანარჩუნებლად;

 დადგინდეს არსებულ ხარჯებს და იმ ხარჯებს 
შორის სხვაობა, რომლებიც აუცილებელია 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის 
გასაუმჯობესებლად.

პირველი ეტაპი საოპერაციო და სისტემის განვითარებისთვის საჭირო 
რესურსების მოზიდვის არსებული საშუალებების 
შეფასება, სტანდარტული ბიუჯეტირებისა და 
ხარჯების ამოღების პროცესების ჩათვლით:
 განისაზღვროს და  და შეფასდეს  ის  მეთოდები 

(ქმედებები),  თუ როგორ ხდება 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
სისტემებთან დაკავშირებული სახსრების 
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მოზიდვა;
 აღწერილ  იქნას შეგროვებისა და განთავსების 

დაფინანსების მექანიზმი - მომხმარებელთა 
გადასახადების, საბიუჯეტო წყაროებისა და 
სხვა დაფინანსების წყაროების ჩათვლით.

 დადგინდესმოსაკრებლების განაკვეთები 
(ერთეულის მიხედვით/მომხმარებლების 
გადასახადები) და  მათი ამოღების 
მაჩვენებლები ყველა სახის ნარჩენების 
წარმომქმნელისათვის (საყოფაცხოვრებო, 
კომერციული და ა.შ.);

 აღიწეროს, ნარჩენების მართვის მომსახურების 
დაფინანსებაში არსებული ძირითადი 
პრობლემები, როგორიცაა: მოსაკრებლების 
გადაუხდელობა, ნარჩენების მართვისათვის 
გამოყოფილი სახსრების გამოყენება სხვა 
დანიშნულებით და სხვა.

პირველი ეტაპი საზოგადოების ცნობიერების და ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებული საკითხისადმი დამოკიდებულების 
შეფასება:
 განხორციელდეს გამოკითხვები/კვლევები  

იმის დასადგენად, თუ რა დამოკიდებულება 
გააჩნიათ ნარჩენების წარმომქმნელებს 
ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 
არსებული პრაქტიკის მიმართ და მზადარიან 
თუ არა გადაიხადონ გაუმჯობესებული 
მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურისთვის  
(ინფორმაცია  მიიღება  „მწვანეთა  
მოძრაობიდან დედამიწის  მეგობრები   -  
საქართველო“);

 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
ხუთწლიანი გეგმით, უნდა განისაზღვროს  
საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლებისფართომასშტაბიანი კამპანიების 
ჩატარება, საზოგადოების გაგებისა და 
მხარდაჭერის მოსაპოვებლად  შესაძლო 
სატარიფო რეფორმასთან დაკავშირებით.

მეორე ეტაპი არსებული ინსტიტუტებისტექნიკური და 
მენეჯერული შესაძლებლობების შეფასება  ნარჩენების 
მართვის ეფექტურისისტემის ჩამოყალიბებისა და 

10.06.2018
-

10.07.2018
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მართვისთვის

ვარიანტების 
შეფასება და 

გადაწყვეტილებების 
მიღება

 მუნიციპალიტეტმა უნდა ჩაატაროს 
კრიტიკული თვითშეფასება, რათა დაადგინოს 
გააჩნია თუ არა მას შესაბამისი ტექნიკური და 
მენეჯერული შესაძლებლობები, 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 
ამოცანების განხორციელებისა  და 
განახლებული მუნიციპალური სისტემის 
მართვისათვის.

მეორე ეტაპი ტექნიკური ვარიანტები:
 შეირჩეს საუკეთესო  ვარიანტები 

(ალტერნატივის გათვალისწინებით) სოფლების 
და დასახლებებისთვის, სადაც შეგროვების 
ოფიციალური პროგრამის საშუალებით 
მოხდება ამ ადგილებში მუნიციპალური 
ნარჩენების შეგროვების საუკეთესო 
ვარიანტების შერჩევა;

 გათვალისწინებული იქნეს ნარჩენების 
სეპარირებული (დახარისხებულად) 
შეგროვების პროცესთან დაკავშირებული 
ხარჯები;

 უნდა მოხდეს იმ ღონისძიებების შეფასება, 
რომლებიც დაგეგმილია ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვებისა და 
მუნიციპალური ნარჩენების აღდგენის 
პრაქტიკის დანერგვისათვის, 
ბიოდეგრადირებადი და შესაფუთი ნარჩენების 
ჩათვლით.

მეორე ეტაპი ინსტიტუციური ვარიანტები:
 განხორციელდეს  (ინსტიტუციური 

ვარიანტების შეფასების  გზით)იმ 
სტრუქტურის იდენტიფიცირება, რომელიც 
პასუხისმგებელი უნდა იყოს მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელებასა 
და მიზნობრივი შედეგების მიღწევაზე.

მეორე ეტაპი ფინანსური ვარიანტები:

 გადაიხედოს  ტარიფების არსებული სისტემა, 
მათ შორის, მოსაკრებლის ამოღების 
საშუალებებთან მიმართებით,  რაც  
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს 
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მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
გაუმჯობესებული სისტემის მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად;

 ტარიფების სისტემის რეფორმირების გარდა, 
მუნიციპალიტეტმა, ასევე, უნდა შეაფასოს 
ალტერნატიული გზები იმ საშუალებების და 
ინფრასტრუქტურის დაფინანსებისათვის და 
შესასყიდად, რომლებიც საჭიროა 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 
შედეგების მისაღწევად.

მეორე ეტაპი ყველა ვარიანტის შეფასებისას, მუნიციპალიტეტმა 
უნდა გაითვალისწონოს რიგი ფაქტორები, 
როგორიცაა:
 მუნიციპალური ღონისძიებების და პროცესების  

პრიორიტეტულობის განსაზღვრა;
 არსებული ან მომავალი სახელმწიფო და 

რეგიონული პროგრამების ან 
ინფრასტრუქტურის გამოვლენა, რომლებიც 
გავლენას მოახდენენ მუნიციპალიტეტის 
ნარჩენების მართვის სისტემების ვარიანტებზე;

 ნარჩენების სამომავლო გენერაციის 
პროგნოზირება;

 საზოგადოების და დაინტერესებული 
მხარეების ინფორმირების და კონსულტაციების 
ეფექტური პროცესის განვითარება;

 ალტერნატიული გზების განსაზღვრა 
შეგროვების მომსახურების დაფარვის 
არეალისა და ეფექტიანობის გაზრდისთვის;

 ძირითადი და ოპერაციული დანახარჯების 
შეფასება ნარჩენების მართვის ალტერნატიული 
ვარიანტებისათვის, მათი მოქმედების 
პერიოდში ფინანსური გათვლების ჩათვლით;

 სასურველი ვარიანტების და განხორციელების 
პროცესის შერჩევა;

 საინვესტიციო გეგმის შემუშავება ნარჩენების 
მართვის შერჩეული გაუმჯობესებისათვის;

 მუნიციპალიტეტში აღდგენის მაჩვენებლების 
ზრდის გზების განსაზღვრა.

მესამე ეტაპი მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის 
შემუშავებისა და  დამტკიცებისთვის აუცილებელი   

დამტკიცების 
თარიღი
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მოქმედებები:

მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის 

გეგმის შემუშავება და 
დამტკიცება

1. განისაზღვროს, რა ინფორმაცია უნდა იქნეს 
შეტანილი ნარჩენების მართვის გეგმის 
წერილობით ანგარიშში;

2. პოლიტიკური და დაინტერესებული მხარეების 
თანხმობის და რეგულაციებთან შესაბამისობის 
მოპოვება, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
გეგმასთან მიმართებით;

3. მუნიციპალიტეტის მიერ, მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმის ოფიციალურად 
დამტკიცება. 

დანართი - კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან და შეხვედრების ჩანაწერები;
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დანართი - საზოგადოების გამოკითხვა და კომენტარების შედეგები.

ბიბლიოგრაფია

ნორმატიული მასალა:

საქართველოს კონსტიტუცია; 1995

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 2014

საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“; 2014 

საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ“;

ბრძანებები და დადგენილებები:

სახელმძღვანელოები და პუბლიკაციები:


