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    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის sakrebulos wevris

ნანული ორაგველიძის

ანგარიში

2017 წლის   ნოემბრიდან  2018 წლის  31 დეკემბრამდე განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

   როგორც საკრებულოს წევრი  საანგარიშო პერიოდში ჩასატარებელ ღონისძიებათა განხორციელების 
მიზნით   vხელმძღვანელობdi  საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის kodeqsi“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
რეგლამენტით . 
     საანგარიშო  პერიოდში  ჩემი უფლებამოსილების განხორციელება გამოიხატა შემდეგში: 

1. ვესწრებოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18 sxdomas, rogorc  მორიგs, aseve 
რიგგარეშეs. monawileobas vRebulobdi sakiTxebis ganxilvaSi.

2. Var  „მშრომელთა და ხელმოკლეთა ინტერესებისათვი“-ს ფრაქციის წევრი,  საკრებულოს ორი 
კომისიის,    და გენდერული საბჭოს wevri. monawileobas vRebulobdi  სხდომებze sakiTxebis ganxilvaSi. 
მათ შორის:

ა/   veswrebodi  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საქმეთა, ჯანმრთელობის და 
სოციალურ საკითხთა კომისიის   23 სხდომaს;

ბ/ აგრარულ საკითხთა, ქონებრივი მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის  21 
სხდომaს;

ვ/ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის, აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიების გაერთიანებულ  16 სხდომaს;

გ/ გენდერული საბჭოს  3 სხდომaს.

დ/ ფრაქცია „მშრომელთა და ხელმოკლეთა ინტერესებისათვი“-ს  15  სხდომას 

3.   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებზე   განხილულ საკითხებს  შორის  mniSvnelovania 
SeWirvebuli adamianebisaTvis  socialuri Tanadgomis, ჯანმრთელობasTan დაკავშირებული 
პრობლემების  მოგვარებისა და დახმარების programebი;  wyalgayvanilobis da saniaRvre arxebis 
Secvlisa da SekeTebis, mravalsarTuliani  და მოქალაქეთა ცალკეული saxlebis gadaxurvis, qalaqis  და 
სოფლების infrastruqturis mowesrigebis, sxva saWirboroto sakiTxebი, agreTve biujetis optimalurad 
ganawilebisა და dagegmvis, qonebisa da bunebrivi resursebis kanonierad gamoyenebis  sakiTxebi da 
sxva.
          aRniSnul da msgavs sakiTxebze საანგარიშო პერიოდში daxmarebisaTvis mommarTa        50 
მოქალაქეm.  მქონდა ამომრჩევლებთან გასვლითი შეხვედრები sxvadasxva sakiTxze. გავეცანი მათ 
პრობლემებს, რომელთა მოგვარებას განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევდი.



   amasTanave daxmarebis mizniT momarTvianobisas (romelic gazrdilia bolo periodSi) moqalaqeebi 
xSirad ver akmayofilebdnen ama Tu im programis pirobebs. es SedarebiT xSirad xdeba iseTi 
moqalaqeebis mimarT, romelTac moexsnaT socialuri daxmareba  da xelmeore gadamowmebas sakmao 
dro sWirdeba. aRniSnuli problemა  miuxedavad ara erTi gancxadebisa moqalaqeTa mier  xelisuflebam jer 
kidev    ver moagvara. 
    ფრაქციაში  ყურადღებით  განვიხილეთ  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
პროექტი და წარვადგინეთ  შენიშვნები ბიუჯეტის პრიორიტეტებსა და პროგრამებზე მოსახლეობის 
პრობლემების მოგვარების ეფექტურობის გაზრდის გათვალისწინებით. zogierTi SeniSvna biujetis 
saboloo variantSi gaTvaliswinebuli iqna,  amasTanave Cvenis azriT mniSvnelovani SeniSvnebi ar iyo 
gaTvaliswinebuli. მათ შორის   aucilebel faqtorad migvaCnia, rom Cveni qveynis. maT Soris guriis regionis 
erTis mxriv ekonomikuri da meores mxriv sagangaSo demografiuli mdgomareobidan gamomdinare  
municipalitetma SesaZleblobis maqsimumi unda gaakeTos axalgazrda ojaxebisa da mravalSviliani 
ojaxebis  finansuri daxmarebisaTvis, 
  saangariSo periodSi vmonawileobdi adgilobrivi TviTmmarTvelo-bis sakiTxebze gamarTuli rigi forumebis,   
Sekrebebisa da trenin-gebis muSaobaSi. maT  Soris: 
-adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da decentralizaciis, programuli da genderuli biujetirebis, 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebis sxva sakiTxebze (erovnul-demokratiuli instituti, ozurgeTi. 14-15 marti, 
2018);
-,,TemSi mcxovrebi SSm bavSvebis mSoblebis mxardamWeri centri”  (mak jorjia, ozurgeTi,  15. 06.2018);

        ,erToblivi Zalisxmeva qalTa ekonomikuri gaZlierebisaTvis” (fondi taso, ozurgeTi,  9.08.2018);

      ,,qalebi marTaven qveyanas” ( sakrebulos wevr qalTa forumi, Tbilisi, 24 seqtemberi, 2018);
     ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis biujetireba”(erovnul-demokrati-
     uli instituti, ozurgeTi, 27-28 seqtemberi, 2018);

    ,,qalTa mimarT Zaladobis erovnuli  kvleva, 2017.” (evrokavSiri saqarTvelosTvis,      ozurgeTi, 
2.10.2018);
- guria evropul bazarze (evrokavSiri saqarTvelosTvis, ozurgeTi, 13. 11. 2018)
- ozurgeTis municipalitetis 2019 wlis biujetis proeqti (erovnul-demokratiuli instituti, ozurgeTi, 6.12.2018).

     საანგარიშო პერიოდში  აქტიურად ვმონაწილეობდი  მოსახლეობის რიგი პრობლემების gადაწყვეტაში, 
მათ შორის:
 რამდენიმე წელია ანასეულის მოსახლეობა  განიცდის უკიდურეს  გაჭირვებას უწყლობის გამო. 

ანასეულის  დასახლების მოსახლეობამ კოლექტიური თხოვნით მომართა მუნიციპალიტეტს 
წყალმომარაგების ხაზის მოწესრიგების მიზნით. პრობლემის სირთულიდან გამომდინარე  მის 
გადაწყვეტაში აქტიურად ჩაერთო მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი არჩილ თალაკვაძე, რომელსაც 
რამდენიმე   შეხვედრა ჰქონდა  ანასეულის მოსახლეობასთან.  მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივით 
მოსახლეობას  ასევე შეხვდნენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და 
სამინისტროს პასუხისმგებელი პირები. ერთობლივი მოლაპარაკებისა და წინასწარი სამუშაოს ჩატარების   
შედეგად დაიგეგმა ანასეულის წყალმომარაგების  პრობლემის ღონისძიებები დამოუკიდებელი ხაზის 
შექმნით, rasac mosaxleoba kmayofilebiT Sexvda.  როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა მოსახლეობას 
აცნობა,  მიმდინარე წლის იანვრიდან  გამოცხადდება ტენდერი  და შესრულდება წყალგაყვანილობის 
პროექტი. 
  მოგვარების სტადიაშიa  ასევე ანასეულის ტერიტორიის შემოღობვის საკითხი, რაც აუცილებელი გახდა 

ნარგავებისა (განსაკუთრებით ანასეულის ყოფილი მკვიდრის- ბატონი პ. ცანავას ინიციატივით 
შემოტანილი ახალი ნარგავების)  და ტერიტორიის დაცვის მიზნით შინაური ცხოველებისა და 



პრუტყვისაგან. მოსახლეობის მომართვისა და თხოვნის საპასუხოდ მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერის 
გზით შეიძინა საჭირო მასალა, ხოლო შეღობვის სამუშაოებს ასრულებს ანასეულის მოსახლეობა.  uaxloes 
periodSi igegmeba anaseulis teritorias  mieniWos parkis statusi, rac damatebiTi faqtori iqneბa misი dacviს 
mizniT. 
     ჩემი, როგორც დეპუტატის მეშვეობით მუნიციპალიტეტს ასევე კოლექტიური თხოვნით მომართა 
ოზურგეთის მოსახლეობამ  ქალაქში  არსებული ერთადერთი კინოთეატრის ფუნქციონირების აღდგენის 
mizniT. როგორც ცნობილია, კინოთეატრის შენობა საჭიროებს გარემონტებას. პრობლემურია მისი სრული  
დატვირთვით  ფუნქციონირება, რაც ქმნის გარკვეულ სიძნელეებს და მოითხოვს შენობის კომპლექსურად 
გამოყენებას. ასევე პრობლემურია შენობიs გარემონტებისათვის საჭირო ფინანსებისა და ინვესტორის 
მოძიება.  municipalitetis meris moadgilis batoni irakli siraZis gancxadebiT  meriis Sesabamis samsaxurebTan 
aRniSnul sakiTxze mimdinareobs konsultaciebi proeqtis wina mosamzadebeli samuSaoebisa da 
gadawyvetilebis miRebis mizniT. 

რეგიონის  ეკონომიკური განვითარების მიზნით ჩემთვის როგორც მეცნიერისა და დარგის 
სპეციალისტისთვის განსაკუთრებით მნიშვნე-ლოვანია ჩაის დარგის რეაბილიტაცია, რაც ვერ განვითარდა 
საჭირო მიმართულებით და ეფექტურად. 

   D dadgenilia, rom subtropikuli memcenareobis raionebisaTvis mosavlianobis stabilurobis TvalsazrisiT Cais 
kulturas alternativa ar gaaCnia, masze nakleb gavlenas axdens stiqiuri klimaturi pirobebi Cais buCqi udides 
rols asrulebs niadagebis eroziisagan dacvaSi. kvebis racionSi Cai erT-erTi aucilebeli da Seucvleli produqtia da  
unikaluria, rogorc yoveldRiuri moxmarebis, samkurnalo profilaqtikuri, aseve rogorc saeqsperto produqti. qarTuli 
Cais produqti miiCneva, rogorc ekologiurad sufTa dabali radiaciis foniT. Cais socialuri datvirTvac gaaCnia. is 
erTaderTia, romelsac dasavleT saqarTvelos mosaxleobisaTvis dasaqmebisa da Semosavlebis maRali 
potenciuri SesaZleblobebi aqvs.   Cais  dargis krizisidan gamoyvanis mizniT  dagvianebiT, magram soflis 
meurneobis saministros iniciativiT programa ,,qarTuli Cai” amoqmedda (ianvari, 2016), romelic iTvaliswinebs 
Cais plantaciebis reabilitacias, adgilobrivi Cais (maT Soris bio Cais)  warmoebis gazrdas rogorc Siga 
moxmarebisaTvis, aseve Cais  saeqsporto potencialis gazrdas.

 Mmiuxedavad programa ,,qarTuli Cais” gamocxadebuli dadebiTi kriteriumebisa,maაქტიურად ვეr 
gamoexmaura mosაxleoba. P  samwuxarod, masSimravladaa problemebi,romlebic dabrkolebas uqmniს 
programaSi mosaxleobisaqtiur monawileobas. 

   აღნიშნულიდან  გამომდინარე   ჩემი,  როგორც  დეპუტატის აქტივობა ამჟამად მიმართულია  მოსახლეობის 
მეტ ჩართულობასა და   ამ მიზნით  ჩაის სანერგის განხორციელებაზე. ეს უკანასკნელი დადებით  გავლენას 
მოახდენს  ჩაის პლანტაციების გაფართოებასა და დარგის რეაბილიტაციაზე.

          ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ისე როგორც გურიის რეგიონი და ჩვენი  მოსახლეობა  მთლიანად 
უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. ეს უპრველესად არის ეკონომიკური  და სოციალური მდგომარეობა, 
რაც   იწვევს უმნიშვნელოვანესი და ქვეყნის არსებობისათვის აუცილებელი პრობლემების 
მოუგვარებლობას. რა თქმა უნდა დღევანდელი მოხსენების ფორმატი არ ითვალისწინებს  აღნიშნული 
პრობლემების განხილვას amasTanave   ნაწილობრივ  შევეხebi საკითხებს და ხარვეზებს, რც 
დაკავშირებულია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ბუნებრივია, მუნიციპალიტეტის მიერ მასზე 
დაკისრებული მოვალეობისა და ფუნქციონირების  სრულყოფილად  შესრულება ბევრადაა  
დამოკიდებული თვითეული  თანამშრომლის აქტიურობაზე, კომპეტენტურობაsa და გამოცდილებაზე, 
კეთილსინდისიერებაზე, mosaxleobasTan dialogis unarze da sxv., მაგრამ  amasTanave შეზღუდული 
უფლებებიT, ვალდებულებებიT და arasakmarisi  ფინანსური უზრუნველყოფიT  municipaliteti  ხელშესახებ  
შედეგებს ვერ მიiRebs, gansakuTrebiT ekonomikuri mimarTulebiT. ეს არის ის, რაც აკლია 
მუნიციპალიტეტებს. es aris realuri decentralizaciis deficitი.  პირველად ხელისუფლებამ   



დაცენტრალიზაციის შესახებ განაცხადა 2014 წელს, როცა შემუშავდა საქართველოს ორგანული კანონი-
თვითმმართველობის კოდექსი და სწორედ ამ მიზეზითაც, რომ ეს სწრაფად მოხდებოდა რამდენიმე 
პრობლემის გადაწყვეტის აუცილებლობა და პროექტი წამოვაყენე, რომლებიც დაკავSირებული იყო 
გარკვეულ უფლებებთან და ფინანსების არსებობასთან  . მათი  ნაწილობრივი გადწყვეტის შემთხვევაშიც კი  
მოგვარდებოდა რიგი სოციალური,ეკონომიკური თუ სხვა საკითხები, რომლeბიც შეეხებოდა დასაქმებას, 
საწარმოს შექმნას, მუნიციპალური სამედიცინო ცენტრის რეაბილიტაციას, კოოპერატივის ჩამოყალიბებას 
სამეცნიერო  ინსტიტუტის თუ ჩაის დარგის რეაბილიტაციას  და სხვ. მაგრამ   უშედეგოდ. ამ პერიოდის 
შემდეგ  მუნიციპალიტეტების  უფლებები არ გაზრდილა.- და დეცენტრალიზაციის მიმართულებით რაიმე 
პროგრესი  არ განხორციელებულა.  პირიქით, შემცირდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა, რაც 
უარყოფითი მაჩვენებელია ამ კუთხით. municipalitetebs ar gadaeca qoneba, sasoflo Tu ara sasoflo miwebi. 
ამასთანავე აშკარაა,რომ municipalitetis teritoriaze sxvadasxva saministrosa da uwyebis xelSi arsebuli 
Senobebis, sasoflo-sameurneo da arasasoflo-sameurneo miwis nakveTebis, sxva saxis qonebis gamoyenebis 
efeqturoba municipalitetisaTvis nulis tolia, rac uaryofiTad aisaxeba maT ganviTarebaze. aRniSnuli problemis 
mogvarebis aucileblobaze sistematurad gamovxatavdi Cems mosazrebas oficialurad , presis Tu sxva  gziT.

დეცენტრალიზაციის აღნიშნული პრობლემa   დავაყენე  aseve ქ.თბილისში  საკრებულოს წევრ  ქალთა 
შეხვედრისას gasuli wlis  seqtemberSi.მუნიციპალიტეტს არ შესწევს უნარი და მის pirdapir ufleba-movaleobas 
ar Seadgens საწარმოთა შექმნა და ადამიანების დასაქმება, ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის შექმნა, 
დემოგრაფიული თუ სხვა პრობლემების მოგვარება და ა. შ. რაც აუცილებელია რეგიონის  განვითარებისა  
და  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით. amasTanave   aRniSnuli  
problemebis mogvarebა  შეუძლებელია სახელმწიფო ჩარევის გარეშე, რასაც ფართოდ მიმართავენ მსოფლიო 
ქვეყნები, მათ შორის ganviTarebuli da rasac uzrunvelyofs swored municipalitetis  decentralizacia. თუ 
saxelmwifom ar aiRo pasuxismgebloba  da ar ikisra lokomotivis roli ekonomikis ganviTarebaSi, es iqneba ara 
ganviTareba, aramed mxolod gadarCenis politika. - aRniSnavs parlamentis wevri g.  Jorჟoliani. რეგიონებისა 
და დარგობრივი  განვითარების  მიზნით   აუცილებელია სამინისტროდან  რეგიონულ დონეზე გადასვლა. 
ეს ეხება პროექტებსაც, რომელთა ეფექტური მართვა შეუძლებელია მხოლოდ ცენტრიდან. ამასთანავე   
როგორც აცხადებს ეკონომიკის მეცნ. დოქტორი  ქ-ნი ლია ელიავა,  ევროპის  ქვეყნები  მივიდნენ  იმ 
დასკვნამდე, რომ  საბაზრო ეკონომიკა ვერ ამართლებს  ბევრ ქვეყანაში და წმინდა სახით ის თითქმის არც 
ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. უმრავლეს ქვეყნებში არსებობს შერეული ან სახელმწიფოს მიერ რეგულირებადი 
ეკონომიკა. ამ მიზნით ქვეყნებში არსებობს მაკონტროლებელი ორგანიზაციები და მრავალი პრობლემის 
მოგვარება ხდება რეგულირების გზით. ექსპერტების აზრით პროტექციონიზმი და სახელმწიფო 
რეგულირება გამოიყენება  სხვადასხვა სფეროში. მათ შორის სოფლის მეურნეობაში, რაც ხელს უწყობს 
ადგილობრივი წარმოებისა და ცალკეული დარგების განვითარებას. 

   ამჟამად   რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტუქტურის სამინისტროში შექმნილია კომისია,  
შემუშავებულია დეცენტრალიზაციის  სტრატეგიული გეგმა 2018-2025 წლებისათვის, რომელიც   
განიხილება ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში.  გეგმა ითვალისწინებს  თვითმმართველობების დაფინანსების 
ახალ წესს. საქართველოს მთავრობამ 2019 წლიდან  ეს ცვლილება  უკვე ასახა ბიუჯეტის პროექტში. ახალი 
სისტემით, გათანაბრებითი ტრანსფერისა და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად, ადგილობრივ 
თვითმმართველობებს მხოლოდ დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან (დღგ) მიღებული 
შემოსავლები გაუნაწილდებათ. arasamTavrobo organizaciebi da კოალიცია “ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის” წევრები ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი აპროტესტებენ  
თვითმმართველობის დაფინანსების ახალ  წესს და აცხადებენ,  რომ  adgilobriv biujetebSi unda darCes 



saSemosavlo gadasaxadi, amasTanave ხელისუფლებამ  უნდა მოახდინოს ქონების, miwisa da bunebrivi 
resursebis  გადაცემა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის  იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტებს 
მიეცეთ ეკონომიკური აქტივობის მოტივაცია:

ესაა სქემა, რომელიც მთელ ევროპაში მუშაობს და რომლითაც ევროპის ქვეყნებმა რეალურ 
დეცენტრალიზაციას მიაღწიეს. თუმცა, მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის მუნიციპალიტეტში დატოვება 
დამატებით ღირებულებას ვერ შექმნის და ვერც სამუშაო ადგილებს გააჩენს, ამასთანავე  ქონება, მიწა და 
ბუნებრივი რესურსები ადგილობრივ თვითმმართველობებსუნდა გადაეცეს..ცენტრში კი კონტროლის 
მექანიზმები აააა დარჩეს.

    ახლა ბუნებრივ რესურსებზე ლიცეზიის გაცემა, კონტროლიც და ზედამხედველობაც ერთი უწყების 
ხელშია, რაც არასწორია და იმიტომაც არ მუშაობს. თუ ქონებას, მიწას და ბუნებრივ რესურსებს 
მუნიციპალიტეტებს გადავცემთ, დარწმუნებული ვარ, ბევრ მუნიციპალიტეტში გამოცოცხლდება ვითარება,-
აცხადებს ბატონი ირაკლი მელაშვილი. დეცენტრალიზაციის პროექტის განხილვისას 
აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში მერებისა და ექსპერტების მიერ  მწვავედ დაისვა ქონების 
გადაცემის, და  ფინანსური უზრუნველყოფის.  საკითხები .

   dasavleT saqarTvelos regionebSi amJamad katastrofuli ekonomikuri mdgomareobaa. qalaqi (regioni) TiTqmis 
daclilia axalgazrdebisagan. M amas emateba  isic, rom mosaxleobis didi nawili iZulebulia lukma-puris 
saSovnelad mezobel an sxva qveyanaSi wavides samuSaod miuxedavad amisa saxelmwifo  ar  ereva  da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis movaleobaSi ar Sedis sawarmos Seqmnis valdebuleba mudmivi samuSao 
adgilebiT. ris gamoc wlidan wlamde praqtikulad ar mcirdeba SeWirvebulTa da dausaqmebelTa raodenoba. 
marTalia, amJamad q.ozurgeTsa da regionSi funqcionirebs ramdenime mcire Tu saSualo sawarmo, sakmaod 
aqtiurad mimdinareobs infrastuqturuli proeqtebi, გაიხსნა   samkervalo fabrikა,  gamocxadebulia kooperatiuli 
sistemis upiratesoba da Cais kulturis aRorZinebis mizniT saxelmwifo programa ,,qarTuli Cai” da a. S., magram 
Sedegebi mwiria da es srulebiT ar aris sakmarisi regionis (qveynis) swrafi ganviTarebisaTvis.     

    თვითმმართველობის საკითხებში ძალიან ჩამოვრჩით,   რაც   იწვევს რეგიონებისა და დარგობრივი  
განვითარების ჩამორჩენას.  თუ ასეთი ტემპით ვივლით,  როგორც აღნიშნავენ   ექსპერტები  , ათეული 
წლები კი არა, საუკუნეც გაივლის და ისევ ამ დონეზე ვიქნებით.  ყოველივე ზემოთ აღნინულის 
გათვალისწინებით  გურიის რეგიონი მდგომარეობიდან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
განსახილველად ვაყენებ წინადადებას:

      ეთხოვოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის  (გურიის რეგიონის) დაჩქარებული დეცენტრალიზაციის განხორციელება, როგორც 
საპილოტე პროექტისა სამი წლის ხანგრძლივობით.  შემუშავდეს რეგიონის ეკონომიკური განვითარების 
პროგრამა ესპერტების, მეცნიერებისა და სპეციალისტების ჩართულობით მუნიციპალიტეტის უფლება-
მოვალეობების,  ვალდებულებების   გაზრდის, ფინანსური უზრუნველყოფის  გათვალისწინებით. 
მუნიციპალიტეტს გადმოეცეს მის ტერიტორიაზე არსებული ქონება, სასოფლო და არასასოფლო  
დანიშნულების მიწები, ბუნებრივი რესურსები განკარგვისა და გამოყენების უფლებით  ცენტრალური 
ხელისუფლების მონიტორინგის ფონზე.
    აღნიშნული ღონისძიების დადებითი კონტურები თვალსჩინოდ გამოჩნდება პირველივე წელს, რაც 
მოსახლეობას  შეუქმნის ეკონომიკური აქტივობის მოტივაციას  მომდევნო წლებში დასაქმებისა და 
რეგიონთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების მიმართულებით. aRniSnuli RonisZieba TvalsaCino 
magaliTi iqneba   adgilobrivi TviTmmarTvelobis decentralizaciis DdaCqarebis mizniT qveynis masStabiT.

http://droa.ge/?p=40266
http://droa.ge/?p=40305
http://droa.ge/?p=40363
http://droa.ge/?p=40424


       madlobas vuxdi sakrebulos, deputatebs, კოლეგებს, მუნიციპალიტეტის merიას და საკრებულოს აპარატს 
თანადგომისათვის,  Cemi iniciativebisa da wamoyenebuli sakiTxebis mxardaWerisaTvis.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

sakrebulos wevri              nanuli oragveliZe

                                                                                                                                                          29. იანვარი 2019 წ.


