
2014-2016 წლების შედეგების შეჯამება 

 

2014-2016 წლების საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

კოორდინირებული მუშაობის შედეგად: 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

დაიხარჯა - 4 094 514 ლარი; 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის - საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან - 15 082 000 ლარი; 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული 

ზიანის სალიკვიდაციოდ - 6 546 000 ლარი; 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობებიდან - 

6 007 700 ლარი. აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურული პროეტების საკუთარი 

შემოსულობებიდან დაფინანსების ხვედრითი წილი გაიზარდა 1 216 700 ლარიდან 

2 890 400 ლარამდე. 

ამ თანხებით, ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 

შემდეგი: 

- დაიგო ასფალტობეტონის გზები 17 კმ სიგრძის; 

- დაიგო ბეტონის გზები 14 კმ სიგძის; 

- დასრულდა მერია-ლაითურის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა; 

- კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არსებულ 5 სართულიან საცხოვრებელ სახლს და მასში არსებული ბინები გადაეცა 90 

უსახლკარო ოჯახს; 

- აშენდა 4 ერთეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; 

- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცათ - 98 540 

კვმ თუნუქის სახურავი და 539 კბმ ხის მასალა; 

- ხანძრისაგან დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცათ - 1850 კვმ თუნუქის სახურავი 

და 106 კბმ ხის მასალა; 

- განხორციელდა ასეულობით სხვადასხვა წვრილი პროექტები. 

ამასთან, აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად ჩატარდა 98 

სატენდერო, ხოლო 159 გამარტივებული შესყიდვის პროცედურები, რის 

საფუძველზეც გაფორმებული იქნა 257 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულება. 

აღნიშნულ პერიოდში დაკმაყოფილდა 3751 ოჯახის განხადება, რაზედაც გაიცა 

1 168 698ლარის პროგრამული დახმარება, ხოლო 1426 ოჯახს - 295 550 ლარის 

ოდენობის დახმარება გაეწიათბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან. 



 

 

მომავლის ხედვები და პროექტები 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ მე-16 მუხლით განსაზღვრულია ჩვენთვის მეტად პრიორიტეტული, 

ისეთი საკუთარიუფლებამოსილებები, როგორებიცაა: წყალმომარაგების 

უზრუნველყოფა, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა, ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება 
 

• მუნიციპალიტეტმა წყალმომარაგების სფეროს საერთო პოლიტიკის მართვისა 

და გაკნარგვის მიზნით დააფუძნა კერძო სამართლის იურიდიული პირი - შპს 

„სატისი“, რომელმაც დღეის მდგომარეობით განახორციელა შემდეგი 

პროექტები: 

➢1.სოფელ მერიაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის სიტემის მოწყობა 90 

ოჯახზე, თანხით 14 600 ლარი; 

➢სოფელ ნატანებში 4 ერთეული ჭაბურღილის ტუმბო აგრეგატის მონტაჟი 

ავტომატური მართვის კარადით, თანხით 20 100 ლარი; 

➢სოფელ ცხემლისხიდში (ბაღდადი) დამონტაჟდა 2200 მეტრი პლასტმასის 

მილი 110 მმ 25 ოჯახზე შეყვანით, თანხით 14 000 ლარი; 

➢დაბანასაკირალში N1 და N2 

სატუმბოსადგურებზედამონტაჟდაახალიტუმბოაგრეგატები მართვის 

კარადით, თანხით 33 500 ლარი; 

➢შესყიდული იქნა წყლის ხარისხის მონიტორინგის ლაბორატორია, თანხით 

27 000 ლარი.შპს 

➢„სატისს“უკვე შესყიდული აქვს სოფელ ბახვში და სოფელ ცხემლისხიდში 

(ბაღდადი) არსებული წყალსადენის სისტემების რეაბილიტაციისათვის 

საჭირო მასალები, სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. პროექტის 

ღირებულება 67 000 ლარს შეადგენს 

• 2016 წელს დაიწყო კურორტ გომისმთის  წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა. სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 850 ათას ლარს. 

სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებს შპს ,,არქდიზაიმშენი“. პროექტი 2017 



წელს დასრულდება. წყალმომარაგების სისტემით ისარგებლებს 1800 

ბენეფიციარი. 

• სოფელ ნატანების N20, N23, N42 ქუჩების წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციის პროექტის მომსახურების შესყიდვა განახორციელა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულმა შპს „სატისმა“. 

პროექტის ღირებულება შადგენს 100 000 ლარს. პროექტი სატენდერო 

დოკუმენტაციის მომზადების ეტაპზეა. წყალმომარაგების სისტემით 

ისარგებლებს 2800 ბენეფიციარი. 

• 2015 წელსოზურგეთისმუნიციპალიტეტისგამგეობამგანახორციელადაბა 

ლაითურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვა 72 000 ლარის ფარგლებში შ.პ.ს 

„წყლისადაშენობისინჟინერია“-საგან, „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“-სთან თანამშრომლობით მომზადებული 

საპროექტო დავალების შესაბამისად. პროექტმა გაიარა შესაბამის 

ექსპერტიზა. ამ ეტაპზე პროექტი იმყოფება ტენდერის გამოცხადების 

ეტაპზე, რომელსაც ახორციელებს „მუნიციპალური განვითარების 

ფონდი“ დონორ ორგანიზაციებთან ერთად. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

მუნიციპალიტეტმა ამ პროექტის რეალიზებისი 

მიზნითგანახორციელა 33 741 ლარის ღირებულების იმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების კერძო მესაკუთრეთაგანშესყიდვა, 

რომელზეც უნდა განთავსდეს ჭაბურღილები, სატუმბი სადგური, შემკრები 

რეზერვუარი და საქლორატორო. პროექტისღირებულებაშეადგენს 5 200 

000ლარს, რომელიც მოემსახურება 4527ბენეფიციარს. 

• სოფლების  გურიანთა-ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, 

რომლის სავარაუდო ღირებულება 5 000 000 ლარს შეადგენს. საპროქტო 

მომსახურების შესყიდვას დასჭირდება 100 000 ლარამდე. წყალმომარაგების 

სისტემით ისარგებლებს 2530 ბენეფიციარი. 

• სოფელ ლიხაურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რომლის 

სავარაუდო ღირებულება 4 000 000 ლარს შეადგენს. საპროქტო მომსახურების 

შესყიდვას დასჭირდება 80 000 ლარამდე. წყალმომარაგების სისტემით 

ისარგებლებს 2900 ბენეფიციარი. 

• სოფლების  ბახვი-ბაღდადი-ვაკიჯვარისწყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა, რომლის სავარაუდო ღირებულება 5 000 000 ლარს შეადგენს. 

საპროქტო მომსახურების შესყიდვას დასჭირდება 100 000 ლარამდე. 

წყალმომარაგების სისტემით ისარგებლებს 5541 ბენეფიციარი. 



•საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარ სერვისს შპს „სატისი“ დღეის 

მდგომარეობით სთავაზობს 5739 მომხმარებელს (ბენეფიციარს). უახლოეს 

მომავალში მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სფეროში დაიხარჯება 

6 779 970 ლარი, ხოლო მომხმარებელი გაიზრდება 9127-ით და ჯამში 

მუნიციპალიტეტი მოემსახურება 14866 მომხმარებელს. 

გასათვალისწინებელია, რომ დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში 

48 078 მომხმარებელია (ბენეფიციარი). 

 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 

 
დღეის მდგომარეობით „მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“ აღჭურვილია თანამედროვე 

ტექნიკით, რომელიც უზრუნველყოფს არამარტო ადმინისტრაციული ერთეულების, არამედ 

პლიაჟების დასუფთავებასაც. მიმდინარე წლის აპრილის თვის ბოლომდე მუნიციპალიტეტი 

დამატებით მიიღებს 163 000 ლარის ღირებულების 235 ერთეულ შემკრებ კონტეინერს. მაისის 

თვის ბოლოსათვის დამტკიცებული იქნება მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი 

გეგმა. 
 

უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები გვაძლევს იმის წინაპირობას, რომ 

უახლოეს მომავალში ოზურგეთი ქვეყნის მასშტაბით გადაიქცევა ერთ-ერთეკოლოგიურად 

სუფთა გარემოს მქონე მუნიციპალიტეტად. 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები 

 

ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე მუნიციპალიტეტში აშენდა 5 ერთეული 

სკოლამდელი აღზრდის თანამედროვე სტანდარტების დონის დაწესებულება - 

ჭანიეთის, ბახვის, ცხემლისხიდის და სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში მუნიციპალიტეტის მიერ, ხოლო დაბა ურეკში, წვერმაღალაში ფონდ 

„ქართუს“ მიერ. 

მუნიციპალიტეტის მიერ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებული დაწესებულებების 

უმეტესობას. მიმდინარე წელს კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდება გაღმა- 

დვაბზუს დაწესებულებას, ხოლო უახლოეს მომავალში ახალი დაწესებულებები 

აშენდება მერიისა და ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 

შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად 2018 წლის 

ბოლომდე მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულება გაივლის ავტორიაციას და შესაბამისად, ჩვენი პატარების აღზრდა 

მეტად კომფორტული და შედეგზე ორიენტირებული გახდება. 



 

სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 

 
საშუალოვადიან პერიოდში სილაურის, ჯუმათისა და ბაილეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში განხორციელდება საავტომობილო გზის ასფალტობეტონის საფარით 

მოწყობა. ასევე, ამ პერიოდში დაიწყება „ლაითური-ნარუჯა-ოზურგეთი“ და 

„ჭანიეთი-ოზურგეთი“ საავტომობილო გზების ასფალტობეტონის საფარის 

მშენებლობა. 

 
მუნიციპალური ბიუჯეტი 

 

2014 წლისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსულობები შეადგენდა მხოლოდ 6 056 400 ლარს, ხოლო 2015 წლისათვის 

8 781 000 ლარს, რაც 2014 წლის შემოსულობებზე 2 724 600 ლარითა და 44.98%-ით 

მეტია. 2016 წელს საკუთარმა შემოსულობებმა შეადგინა 11 601 200 ლარი, რაც 2015 

წლის მონაცემებთან შედარებით 32%-ით მეტია, ხოლო 2014 წლის შემოსულობებზე 

91%-ით. შესაბამისად, 2014 წლიდან დღემდე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები 5 544 800 ლარითაა გაზრდილი. 


