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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოს მორიგი სხდომის 

ოქმი #3 

თარიღი: 18 ნოემბერი, 2019 წელი 

დრო: 15:00 საათი 

ადგილი: დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი; მის: ჭავჭავაძის ქ. N14 

თავმჯდომარე: გრიგოლ მახარაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის 

ოზურგეთის ოფისის კოორდინატორი, მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოს თავმჯდომარე.  

მდივანი: თამარ ღლონტი, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის აღმასრულებელი 

დირექტორი, მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანი.  

ესწრებოდნენ: საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის 

წარმომადგენელი ირაკლი პაპავა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი თამაზ ტრაპაიძე, ოზურგეთის ღვაწლმოსილი მოქალაქე 

კონსტანტინე შავიშვილი, კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი ალექსანდრე ტუღუში, 

პედაგოგი ხათუნა თოიძე, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის გამგეობის 

თავმჯდომარე ზვიად ერაძე, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის აღმასრულებელი 

დირექტორი თამარ ღლონტი(მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

მდივანი), მეწარმე ოლეგ გობრონიძე, „პროგრესის სახლის“ გამგეობის თავმჯდომარე მინდია 

სალუქვაძე.  სხდომას ასევე ესწრებოდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებით 

დაინტერესებული პირები კახა ვასაძე, ნატო მუჯირი, დავით გურული და ოთარ რევიშვილი.  

სხდომას ასევე ესწრებოდნენ ტელეკომპანია „გურიას“ წარმომადგენლები.  

სხდომას მიესალმა თავმჯდომარე გრიგოლ მახარაძე, რომელმაც დამსწრეთ გააცნო 

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.   

 

დღის წესრიგი:  

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო სამი საკითხი:  

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 

მომხსენებელი კონსტანტინე შარაშენიძე, მუნიციპალიტეტის მერი 

2. კურორტ გომისმთაზე უკანონო მშენებლობების საკითხის განხილვა 



მომხსენებელი თამაზ ტრაპაიძე, საბჭოს წევრი 

3. უპატრონო ძაღლების მომრავლების პრობლემის განხილვა 

მომხსენებელი გრიგოლ მახარაძე, საბჭოს წევრი 

 

გარდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებისა, საბჭოზე გურიის 

ახალგაზრდული რესურსცენტრის წარმომადგენელმა ოთარ რევიშვილმა მოკლედ წარადგინა 

ზემოთხსენებული ორგანიზაციისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 

კავშირის ინიციატივა დასახლების საერთო კრების ინოვაციური/გამარტივებული მოდელის 

დანერგვის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (დაფინანსებულია ევროპის ფონდის 

მიერ). გაიმართა მცირე დისკუსია, საბჭოს წევრებმა სამოქალაქო სექტორიდან კმაყოფილება 

გამოთქვეს აღნიშნული ინიციატივის მიმართ და გამოხატეს თანამშრომლობის მზაობა.  

 ხსენებული მოკლე პრეზენტაციის შემდეგ სხდომა გადავიდა დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე:  

გამომდინარე იქედან რომ მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე 

იმყოფებოდა მოქალაქეებთან შეხვედრაზე და ამ საპატიო მიზეზის გამო თავმჯდომარეს 

შეატყობინა, რომ სხდომას მოგვიანებით შემოუერთდებოდა დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული საკითხების თანმიმდევრობა შეიცვალა და დღის წესრიგში პირველ 

ადგილზე რიგით მეორე საკითხმა ამოინაცვლა.  

1. კურორტ გომისმთაზე უკანონო მშენებლობების საკითხის განხილვა; მომხსენებელი 

თამაზ ტრაპაიძე, საბჭოს წევრი 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა კურორტის ღირსებებზე. აღნიშნა, რომ მიესალმება 

გომისმთის განაშენიანებას და მოხარულია, რომ საზოგადოებას აქვს ამ შესაძლებლობის 

გამოყენების საშუალება. თუმცა ეს პროცესი ქაოტურად მიმდინარეობს. დღესდღეობით არ 

არსებობს არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც დაარეგულირებდა ხსენებულ 

ტერიტორიაზე განაშენიანების პროცესს. მომხსენებლის გამოსვლას მოჰყვა საბჭოს წევრთა 

ჩართულობა, რომლებმაც გამოხატეს საკუთარი მოსაზრებები საკითხთან დაკავშირებით: 

მინდია სალუქვაძე - ხსენებული პრობლემის საფუძველი არის ის, რომ ქონება ეკონომიკის 

სამინისტროს საკუთრებაა.  

გრიგოლ მახარაძე - მუნიციპალიტეტს ჰქონდა ტენდერი გამოცხადებული გომის მთის 

გენგეგმის შემუშავების თაობაზე, მაგრამ ვერ მოხდა მისი დამტკიცება მასში არსებული 

ხარვეზების გამო. მუნიციპალიტეტიდან გაგზავნილია მოთხოვნა საქართველოს 

მთავრობაში, რომ გომისმთა შევიდეს შემოქმედის ტერიტორიული ერთეულში. თუმცა, მან 

ასევე აღნიშნა, რომ გენგეგმის მიღებამდე რაღაც იურიდიული საფუძველი უნდა შეიქმნას, 

რაც მშენებლობის დარეგულირებისთვის საფუძველს შექმნის.   



ზვიად ერაძე - რეკომენდაციით უნდა მივმართოთთ მუნიციპალიტეტს, რათა წარმართოს 

აქტიური კომუნიკაცია ზემოთხსენებული საკითხების დაჩქარებასთან დაკავშირებით, 

მიენიჭოს დასახლებული პუნქტის სტატუსი და შევიდეს შემოქმედის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში.  

ხსენებული საკითხის ირგვლივ დისკუსიის დროს გაჟღერდა სხვადასხვა მოსაზრება, მათ 

შორის: ა) გამოვლინდნენ ის ადამიანები ვისაც ადრე ჰქონდა სახლები (2007 წლამდე) და მათი 

სახლები მიჩნეულ იქნან, როგორც კანონიერი მშენებლობა, ხოლო უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში აშენებული სახლები მიჩნეულ იქნას უკანონოდ. ბ)ზოგიერთი მონაწილე 

მიიჩნევდა, რომ ბოლო პერიოდში აშენებული სახლები უნდა დაინგრეს და ამ გზით ხელი 

შეეშალოს უკანონო მშენებლობის პროცესს. გ)კანონიერ და უკანონო მშენებლობებს შორის 

დიფერენცირება ადვილად მოხდება გენგეგმის შემუშავების შემდეგ (ძველად აშენებული 

სახლები დატანილი იქნება რუკაზე, ხოლო ახლები კი არა).  

შეხვედრას შემოუერთდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე და 

ჩაერთო საკითხის ირგვლივ დისკუსიის პროცესში. მან აღნიშნა, რომ თემა მტკივნეულია, 

რადგან სამართლებრივად არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნია. არანაირი კერძო საკუთრება 

მიწის სახით გომისმთაზე არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სახლები. მან ასევე ისაუბრა 

გენგეგმის აუცილებლობის შესახებ. დასძინა, რომ როცა მოვლენები დამშვიდდება ქვეყანაში 

პარლამენტის თავმჯდომარეს მივმართავთ, რატა დაიძრეს პროცესები და შედეგი დროულად 

მივიღოთ. მან ასევე თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი უშუალო დავალებით 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ არაერთგზის ხდება პროცესის კონტროლი, ვერანაირ 

ქმედებას ვერ ახორციელებს. უკანონ მშენებლობა ჯარიმდება 20 000 ლარით და აქედან 

გამომდინარე ხსენებული ტარიფით დაჯარიმება ადამიანების, რომლებიც ფიცრულს 

აშენებენ, უსამართლო და გაუმართლებელი იქნება. ბატონმა კონსტანტინემ აღნიშნა, რომ 

განაშენიანების გეგმა საშუალებას მოგვცემს გამოისყიდონ ის მიწა რომელზეც არის 

დამაგრებული სახლი, ხოლო პრობლემა შეექმნებათ იმ პიროვნებებს ვისი სახლებიც ისეთ 

ტერიტორიაზე იქნება, სადაც განაშენიანება არ იქნება ნებადართული. ბატონმა 

კონსტანტინემ, ასევე წუხილი გამოთქვა, რომ დეცენტრალიზაცია არის სიტყვიერი. პატარა 

თავისუფალი მიწაც თუ აღმოაჩინა ეკონომიკის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე, მაშინვე ირეგისტრირებს, მუნიციპალიტეტს არ უტოვებს და სწორედ ამის 

შედეგია ზემოთხსენებული  პრობლემა.  

რეკომენდაცია: მივმართოთთ მუნიციპალიტეტს, რათა საქართველოს მთავრობასთან 

წარმართოს აქტიური კომუნიკაცია ზემოთხსენებული საკითხების დაჩქარებასთან 

დაკავშირებით, მიენიჭოს დასახლებული პუნქტის სტატუსი და შევიდეს შემოქმედის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში.  

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა; 

მომხსენებელი კონსტანტინე შარაშენიძე, მუნიციპალიტეტის მერი. 

საკითხის ირგვლივ ისაუბრა სახაზინო-საბიუჯეტო განყოფილების უფროსმა პავლე ჭყონიამ:  



„ბიუჯეტის პარამეტრების შესახებ 15 ნოემბერს შევხვდვით ფინანსთა სამინისტროში, რამაც 

განაპირობა გადაწყობა არსებული ბიუჯეტის. 2020 წლის ბიუჯეტი იქნება პროგრამულ 

ფორმატში წარმოდგენილი რაც ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ფორმატით. 

არაფინანსური პარამეტრები, რაც არ უნდა იყოს წინა სამი წლის პარამეტრებზე დიდი,   

დაცულია. ბაღების ხელფასის მატებაზე მივაღწიეთ ცვლილებას - ბაღის თანამშრომლებს, 

გარდა ადმინისტრაციული პერსონალისა  50 ლარით მოემატება ხელფასი. ჯამურად ეს თანხა 

500 000 ლარს შეადგენს. შარშანაც გაიცა დანამატი. საქართველოს მთავრობის ინიციატივა 

იყო, რომ სექტემბრიდან მოგვემატებინა 100 ლარით (ღასაც თავადაც აპირებენ). თუმცა მერის 

ჩვენი ქმედების განხორციელების საფუძველი მერის დანაპირების შესრულება იყო“.  

ბატონმა კონსტანტინემ დასძინა: „არის მატება შემოსავლების მხრივ. ინფრასტრუქტურის 

პროექტების მხრივ საკრებულოს ბიუროზე დღეს შევიტანეთ დაყოფილი პროექტები. რასაც 

რეგ ფონდის ათვისება ჰქვია, ერთ-ერთი მოწინავე მუნიციპალიტეტი ვართ. პირველ ტრანშს 

ვიღებთ 6 მილიონი ლარის ოდენობით და და არის დაპირება, რომ სამი მილიონი 

დაგვემატება რეგფონდიდან, როგორც მოწინავე მუნიციპალიტეტს. დეფიციტი არ შეგვქმნია 

წელს.  300 000 ლარი იქნება გამოყოფილი სამოქალაქო ბიუჯეტის მუხლში.  სოფლის 

პროგრამებში ჩაიდება ფული- გვაქვს საპროექტო დოკუმენტაციაში ჩადებული 1 მლნ ლარი. 

განხორციელდება ნატანების სპორტდარბაზის რემონტი, ვვაურაუდობთ, რომ პირდაპირი 

წესით შეიძლება მოხდეს მომსახურების შესყიდვა, რათა მივიღოთ მაქსიმალური ხარისხი.“  

ბატონმა კონსტანტინემ ისაუბრა სოფელ ოზურგეთის კულტურის სახლის 

რეაბილიტაციაზე, რაშიც  2 მლნ ლარი იხარჯება. დასძინა, რომ დაგეგმილია ნაგომრის 

კულტურის სახლის რემონტი, ხოლო მშვოდობაურში რეაბილიტაცია გაუკეთდება 

მრავალპროფილურ შენობას. მან ასევე ისაუბრა ქალაქის ცეტნრში მიმდინარე პროექტებზე - 

„დაგეგმილია ყოფილი მერიის შენობის დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი შენობის აგება. 1 

მილიონი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩაიდება.  100 000 ლარით 

გავზარდეთ გენგეგმის ხარჯი. გვინდა მოვიწვიოთ სპეციალისტები, რომელსაც აქვს 

შესაბამისი ტექნიკა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ახალგაზრდები ჩავრთოთ გენგეგმის 

მომზადების პროცესში. რათა ადგილზე უშუალო დათვალიერებით მოხდეს მისი მომზადება 

და არა კომპიუტერული რუკების საშუალებით (რასაც იყენებენ ტენდერში გამარჯვებული 

კომპანიები).  როგორც წინასწარი სამუშაო დაგეგმილია ქონების ელექტრონული 

რეგისტრაცია. ბიუჯეტს რაც ეხება, კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

წარმოდგენილ ინიციატივებს სკევერებთან და პარკებთან მიმართებაში - პეტრიწის ქუჩაზე 

არსებული სკვერი ჩავსვით და კიდე ორი სამი სხვა ადგილასაც.  სამოქალაქო ბიუჯეტი 

გრძელდება და იმ კომპონენტის ფარგლებში შესაძლოა მსგავსი პროექტების წარმოდგენა. 

მიმდინარეობს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობების, კერძოდ ფასადების 

რეაბილიტაცია - აპოლონ წულაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალპროფილური შენობის  ფასადის 

მოდერნიზაცია თუმცა მფლობელებმა უნდა გაიღონ თანამონაწილეობა. გადმოგვეცა ყოფილი 

„რაიკავშირის“ შენობა მისი 1 ჰა მიწის ფართობით და გაკეთდება გასართობი სკვერი და 

სტადიონი.  



გამომდინარე იქედან რომ მეორე საკიტხის ირგვლივ შეკითხვები და კომენტარები არ 

არსებობდა სხდომის თავმჯდომარემ, გრიგოლ მახარაძემ განსახილველად მესამე საკითხი 

შემოიტანა: 

3. უპატრონო ძაღლების მომრავლების პრობლემის განხილვა; მომხსენებელი გრიგოლ 

მახარაძე, საბჭოს წევრი.  

საკითხის განხილვის დასაწყისში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე 

შარაშენიძემ აღნიშნა, რომ პრობლემა აქტუალურია, მაგრამ მისი გადაჭრის გზების პოვნა ამ 

ეტაპისთვის ვერ ხერხდება. ქუთაისში არსებობს ცხოველთა დაცვის პროფილით მომუშავე 

ორგანიზაცია შესაბამისად მათ მიერ მოწოდებული რეკომენდაცია კასტრაციასთან, 

დანომრვასთან და ა.შ. აქ ვერ ხერხდება. არაერთხელ გვატყობინებენ სხვადასხვა სოფლიდან, 

რომ მაწანწალა ძაღლები ავიწროებენ მოსახლეობას, ანადგურებენ შინაურ ფრინველებს და 

ა.შ.  

საბჭოს წევრებმა გააკეთეს კომენტარები: ზვიად ერაძემ აღნიშნა, რომ არაერთხელ ესაუბრა 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცხოველთა დამცველებს, თუმცა გამოსავალი ვერ 

მოინახა არსებული რესურსებიდან გამომდინარე. ცხადია მკაცრი ზომების მიღება არღვევს 

ცხოველთა უფლებებს.  

ბატონი კახა ვასაძის მოსაზრებით (შაკითხით დაინტერესებული პირი)   მუნიციპალიტეტს 

შეუძლია გამოყოს მიწა თავშესაფრისთვის. ევროკავშირი ან სხვა დონორის მიერ უნდა 

მოხდეს გრანტის სახით თავშესაფრის მოწყობა. თავშესაფრით მოხდება ძაღლების შენახვა.  

ხათუნა თოიძემ (პედაგოგი, საბჭოს წევრი) აღნიშნა, რომ სოფელ ლიხაურის ცენტრში 

მოზარდები შეესწრნენ მაწანწალა ძაღლების დაჭერის პროცესს და ისეთი ფორმით 

განხორციელდა, რომ ბავშვებს დიდი ემოციური სტრესი მიადგა. მან ასევე ისაუბრა 

ბათუმელი ცხოველთაუფლებადამცველის შესახებ, რომელიც მანქანით გადაადგილდება, 

კვებავს უპატრონო ძაღლებს და ასევე აღრიცხავს ძალღლებზე მავნე ზემოქმედების 

ფაქტებსაც და ახდენს შემდგომ რეაგირებას (კენჭის სროლა მოსახლეობის მხრიდან და ა.შ.).  

მონაწილეემა აღნიშნეს, რომ მაწანწალა ცხოველები სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოდიან. რაც 

შეეხება თავშესაფარს, საბჭოს წევრის თამაზ ტრაპაიძის თქმით თავის დროზე ბაილეთში 

მუნიციპალიტეტმა გამოყო თანხა თავშესაფრის ასაშენებლად, და დღეს, რატომღაც, ეს და ეს 

კერძო საკუთრებაშია. საბჭოს თავმჯდომარემ, გრიგოლ მახარაძემ დასძინა, რომ, მისი 

ინფორმაციით, - მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს მუნიციპალური 

თავშესაფრების აშენებას. არ არის ჯერ მიღებული კანონი (თუმცა წარდგენილია) თუმცა 

თავშესაფარში ძაღლი მუდმივად ვერ გაჩერდება. თავშესაფარი უნდა იყოს გამტარი.  

რეკომენდაცია: მოწესრიგდეს ნორმატიურლი აქტები (ცვლილება). გამოიყოს სამსახური, 

რომელიც აღრიცხავს ყველა ძაღლს, მიენიჭება შტრიხ კოდი და გადაგდების შემთხვევაში 

მეპატრონე დაჯარიმდება. რადგანაც კასტრაცია გარკვეულ სახსრებთანაა დაკავშირებული, 

შესაძლოა უფასო კასტრაციის პროგრამის განხორციელება. მუნიციპალიტეტმა შეიმუშვოს 



კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ხალხის ჩართულობით ხსენებული პრობლემის 

მოსაგვარებლად.  

 

შეხვედრის შეჯამების შემდეგ, სხდომა დახურულად გამოცხადდა. თავმჯდომარემ, 

გრიგოლ მახარაძემ დამსწრეთ აცნობა, რომ შემდეგი სხდომა იანვრის თვეში გაიმართება, 

ხოლო თარიღიც შეთანხმება წინასწარ მოხდება საბჭოს წევრებთან ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით.  


