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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

 

ანგარიში შედგენილია: საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს, მათ შორის 88-ე მუხლის -,,მუნიციპალიტეტის მერის 

და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშების მოსმენა“ შესაბამისად.   

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი“-ს, მათ შორის მუხლის 28-ს მე-2 პუნქტის, მუხლი 37-ს მე-3 და მე-4 პუნქტების 

შესაბამისად; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილების მოთხოვნების 

დაცვით. 

 

ანგარიშში წარმოდგენილ საკითხთა სტრუქტურა: 

 

• მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; 

• ინფრასტრუქტურის განვითარება;  

• განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა;  

• ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა;  

• ეკონომიკის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა;  

• მუნიციპალიტეტის საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭირვალობის ხელშეწყობა;  
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კანონისა და დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერი 

ანგარიშვალდებულია წელიწადში ერთხელ, როგორც საკრებულოს დეპუტატებს, ასევე 

მოსახლეობას გააცნოს  მიმდინარე წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში.  

ჩემთვის დიდი პატივია, წარმოგიდგინოთ 2020 წელს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტები, რომლებმაც ვფიქრობ, 

ხელი შეუწყო ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებასა და მოქალაქეების 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.  

მუნიციპალიტეტის მერიის მიზანი იყო ქალაქსა და ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში ინფრასტრუქტურის განვითარება, რისთვისაც საჭირო გახდა 

მოსახლეობის ჩართულობით მათზე მორგებული, გრძელვადიანი პროექტების 

განხორციელება.  

მიუხედავად ეპიდვითარებისა, 2020 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მაინც 

შეძლო საკუთარი პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება და მნიშვნელოვანი 

პროექტების განხორციელება,  რაც ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის 

უდავოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია.  

წარმოგიდგენთ 2020 წელს ადგილობრივი და სახელმწიფო საბიუჯეტო 

სახსრებით განხორციელებული პროექტების დეტალურ ექსკურსს.  

 

ბიუჯეტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 26  211 600 

ლარით.  

2020 წლის III კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული 

ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

დაზუსტებულმა გეგმამ  ოქტომბრის  მდგომარეობით შეადგინა 43  917 800 ლარი.  

ჩვენს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს 19 350 000 ლარის ღირებულების 124 

პროექტი განხორციელდა, რომელიც 100 %-ით იქნა შესრულებული. 

აღმასრულებელმა ორგანომ საკრებულოს უკვე წარუდგინა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 25 104 000  ლარით 

განისაზღვრა. 

2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია: 
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• ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

• დასუფთავება და გარემოს დაცვა: 

• განათლება; 

• კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; 

• ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 

 

 

სამოქალაქო ბიუჯეტი 

 

მოქალაქეთა მონაწილეობა ხელისუფლების საქმიანობაში და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დემოკრატიის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ეს კომპონენტი იძენს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

მიმართებაში. 

სწორედ ამიტომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მე-2 წელია ახორციელებს 

ინოვაციურ პროექტს  „იყავი თანამმართველი.“  

„იყავი თანამმართველი“ არის სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი, რომლის 

საშუალებით პირველად ქალაქ ოზურგეთში, მოქალაქეები, ხმის ექტრონული 

ვაუჩერებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აფინანსებენ. 

პირდაპირი დემოკრატიის პრინციპებზე დაფუძნებულ სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროექტს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი განსხვავებული ფორმატით ახორციელებს და 

დღეისათვის მას ანალოგი არ აქვს.  

„იყავი თანამმართველში“ მსოფლიოში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ოზურგეთში დაფიქსირდა და აქტიური ამომრჩევლების 

დაახლოებით 40% შეადგინა. 

ხმის მიცემა ონლაინ პლატფორმაზე მიმდინარეობდა. 

მოსახლეობის გადაწყვეტილებით გამოვლინდა 10 გამარჯვებული პროექტი, რომლებიც 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 300 000 ლარით დაფინანსდება. ესენია: 

 

• პანორამა ოზურგეთი - ოზურგეთის დაკიდული ბაღები; 

• იპოვნე ჩემი სახლი; 

• სპორტული მოედანი ანასეულში; 

• გასართობი სივრცე ანასეულში; 

• ბავშვთა გასართობი სივრცე მალაზონიას ქუჩაზე; 

• თენიეშვილის სკვერი; 

• ფილიმონ ქორიძის ბიუსტის შემოღობვა; 

• გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის კეთილმოწყობა; 

• იადვეგა შეფერის ბიუსტი სამუსიკო სკოლასთან; 
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• ჭადრაკის დაფა ჭადრების ბაღში; 

 

პროექტის მხარდამჭერები არიან: „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში,“ 

„პროგრესის სახლი“ და „გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი.“ 

 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტები 
 

 

ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიცვალა 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების გრაფიკები. 2020 წლის მეოთხე 

კვარტლის მდგომარეობით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ინფრასტრუქტურული 

პროექტებისთვის რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მიმდინარეობს 9 471 353  ლარის სამუშაოები; 

 

➢ სრულდება სენაკი-ფოთი-სარფის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან 

ეკალდიდი-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია. 

➢ დასრულდა სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის 

დამაკავშირებელი  გზის რეაბილიტაცია (4 996 მ). 

➢ დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბჟუჟის ხიდიდან ყაზბეგის ქუჩის 

(სოფ. მაკვანეთის საზღვრამდე) დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. 

➢  დასრულდა ქალაქ ოზურგეთში, გოთუას ქუჩისა და ჯავახიშვილის ქუჩის II 

შესახვევის გზის რეაბილიტაცია.  

➢ დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ნ. ბარათაშვილის ქუჩის I ჩიხის, ქ. ოზურგეთში, ნ. 

ბარათაშვილის ქუჩის II შესახვევისა და ქ. ოზურგეთში, ნიკოლაძის ქუჩაზე, საბავშვო 

ბაღის მოპირდაპირედ, გზის მონაკვეთის მოასფალტების სამუშაოები. 

➢ დასრულდა: ქალაქ ოზურგეთში, ლომთათიძის ქუჩის რეაბილიტაციისა და 

ლომთათიძის ქუჩის I შესახვევის მოასფალტება.  

➢ დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში ეკლესიისკენ 

მიმავალი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.  

➢ ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

➢  მოასფალტდა ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზა.  

➢ მიმდინარეობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაღობილევის (N4 უბანი) 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. 

➢  დასრულდა სოფელ მთისპირი-ასკანის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.  
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➢ დასრულდა ქ. ოზურგეთში, სიმონიშვილისა და ბერი გაბრიელის ქუჩების 

რეაბილიტაციისა და ქ. ოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის  ერისთავის ქუჩის 

კვეთამდე გზის რეაბილიტაციისა და ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობის 

სამუშაოები.  

➢ დასრულდა კურორტ ურეკის გზის (უსკაკალეიკის) რეაბილიტაცია.  

➢ მიმდინარეობს ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩის (ბესიკის პირველი 

შესახვევის-705 გრძ.მ) რეაბილიტაცია. 

➢ მიმდინარეობს სოფელ მაკვანეთში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაცია. (1 745 გრძ.მ)  

➢ მიმდინარეობს სოფელ გურიანთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (1813 

გრძ.მ)    (გარდამავალი პროექტი).  

➢ მიმდინარეობს დაბა ნასაკირალში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (2 960 

გრძ.მ). 

➢ მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი: სოფელ დვაბზუში შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია და სოფელ ბოხვაურში გზის რეაბილიტაცია გარდამავალი პროექტია, 

ამ დროისათვის, უკვე დასრულებულია. 

➢ მიმდინარეობს დაბა ნასაკირალში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის 

სამუშაოები.   

➢ დასრულდა ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქუჩაზე სპორტული მოედნის 

მოწყობა.  

➢ დასრულდა ქ.ოზურგეთში სანაპიროს ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.  

➢ ქალაქ ოზურგეთში (შევჩენკო, პუშკინი, ყაზბეგი) ასფალტ-ბეტონის საფარის 

მოწყობის სამუშაოები.  

➢ შესრულდა ქალაქ ოზურგეთში, ვახტანგ ბლაგიძის სახელობის სპორტული 

დარბაზის სახურავის და  გვერდითი ფასადის შეკეთების სამუშაოები. 

➢ შეძენილი იქნა ასკანის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის იატაკის 

მოსაწყობად სამშენებლო ხის მასალა.   

➢ გადაიხურა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი მერიაში, (ხვარბეთი) საბავშვო 

ბაღის სახურავი.  

➢ დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭანიეთში, სკოლის მიმდებარედ, 

სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები. 

➢  2019 წელს დაიწყო და 2020 წლის დასაწყისში დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ოთხი 

მრავალბინიანი (თორმეტსართულიანი) საცხოვრებელ სახლში (კერძოდ: იოანე 

პეტრიწის ქ. N1, ფარნავაზ მეფის ქ. N1 კოსტავას ქ. N2 და გრიბოედოვის ქ. N31-ში) 

არსებული ლიფტების სარეაბილიტაცო სამუშაოები. - სახელშეკრულებლო 

ღირებულებით - 156998.72 ლარი; 

➢ მომზადდა სოფ.სილაურში, სოფ.ჭახვათაში და სოფ.ვაკიჯვარში ახალი სახიდე 

გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადების მომსახურების შესყიდვა. 
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➢ დასრულდა ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქუჩაზე საკანალიზაციო 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები.  

➢ წლის განმავლობაში შესრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გზის ასფალტ-ბეტონის საფარის ორმული შეკეთების სამუშაოები. 

➢ დამონტაჟდა ვიდეოსამეთვალყურეო კამერები. 

➢ დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში (აჭის უბანში) გარე 

განათების მოწყობის სამუშაოები.   

➢ შესრულდა სოფელი ქვემო ნატანების (მე-17 ბრიგადა) სასმელი წყლის შიდა ქსელის 

მოწყობის სამუშაოები.  

➢ დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ჟღენტის ქ. N4-ში მდებარე უსახლკაროთა თავშესაფარის 

შენობის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

➢ ზღვისპირა საკურორტო ზონაში განსათავსებლად შეძენილი იქნა 260  ნაგავშემკრები 

კონტეინერი.  

➢ დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ა. წულაძის ქუჩაზე ასფალტ-ბეტონის გზის მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია. 

➢ დასრულდა სოფელ ლიხაურში (აჭის) საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 

➢ მოასფალტდა ქალაქ ოზურგეთში დუმბაძის პირველი შესახვევი. 

➢ დასრულდა ანასეულის დასახლებაში, უნივერსიტეტის N12-ში მდებარე 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადების მოპირკეთების სამუშაოები.        

➢ დასრულდა მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთაში, სოფელ მერიაში (გოგორეთი), 

სოფელ შრომაში და სოფელ ნატანებში ჭაბურღილების მოწყობის  სამუშაოები. 

➢ გრიბოედოვის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 

➢ ა. წერეთლის ქუჩის სავალი ნაწილისა და ლერმონტოვის ქუჩის შესახვევის 

რეაბილიტაცია. 

➢ სოფელ ნარუჯის სტადიონის გასახდელის შენობის შეკეთება.  

➢ სოფელ ლიხაურში ექვთიმე თაყაიშვილის მუზეუმის შენობის სახურავის 

კაპიტალური შეკეთება. 

➢ შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის 32 ერთეული ატრაქციონი.   

➢ დასრულდა დაბა ლაითურში (მე-2 და მე-4 რაიონები) გარე განათების მოწყობის 

სამუშაოები. 

➢ დაბა ნარუჯაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის გარე საკანალიზაციო სისტემის 

მოწყობის სამუშაოები.  

                   

 

მიმდინარე  ინფრასტრუქტურული პროექტები: 
 

 

• მიმდინარეობს:  

• სოფელ მერიის (ხვარბეთის) ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

• თენიეშვილის ქ. N12-ში მდებარე ცხრასართულიან საცხოვრებელ სახლში არსებული 

ლიფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები.  
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• ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქ. N14-ში მრავალბინიანი საც. სახლის 

ფასადის მოპირკეთება.  

• 9 აპრილის ქუჩის ჩიხის (გურიის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრის ტერიტორიის 

ჩათვლით) რეაბილიტაციისა და მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები. 

• მალაზონიას ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების (N6, N8) ეზოების 

კეთილმოწყობა. 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საძიებო-საექსპლოატაციო 

ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები.  

• გურამიშვილის ქ. N14-ში ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.  

• მიმდინარეობს ქალაქ ოზურგეთში, ჭადრაკის სასახლის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

მოწყობის სამუშაოები.  

 

 

მუნიციპალიტეტი და დონორები 

 

მუნიციპალიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს მუნიციპალურ 

განვითარების ფონდთან. ფონდის მიერ 2020 წელს განხორციელდა  ქალაქ ოზურგეთში, 

ჭანტურიას ქ. N1-ში მდებარე ისტორიული მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები (ღირებულებით 1 433 580,01 ლარი); ასევე, ქალაქ ოზურგეთში სამკუთხა 

სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 1 736 998,83  

ლარი). 

დასრულდა 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული 

განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტი - სოფელ ქვედა ბახვში შიდა 

სასოფლო გზის „ჩაის გზა“ რეაბილიტაცია.  

სამოქალაქო ბიუჯეტის „იყავი თანამმართველი“-ს ფარგლებში 2020  წელს 

გგანხორციელდა გამარჯვებული პროექტების:  ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ 

ეპისკოპოსის ქუჩა N25-ში ეზოს ქსელის კანალიზაციის მოწყობისა  და ანასეულში, 

მეცნიერების ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. 

დასრულდა  ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „ლაშე“-ს სტადიონის მოწყობის 

სამუშაოები.  

 

ამბულატორიები 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 

ამბულატორიებისა და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის გამოეყო 1 164 118 ლარი.  
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 2020 წელს დასრულდა ახალი ამბულატორიების მშენებლობა დაბა ნასაკირალში 

და სოფელ გურიანთაში. 

 დასრულდა “საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი“-ს ეზოს კეთილმოწყობისა და დამხმარე შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის სამუშაოები - სახელშეკრულებლო ღირებულებით 123 243.16 ლარი. 

 

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია 

 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენტაციის საფუძველზე მომზადდა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 18 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაცია. სულ დაიგეგმა 197 677,94 ლარის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესრულება. სამუშაოები დასრულდა ვაკიჯვარის, ასკანის, მთისპირის, 

ბაილეთის, ნარუჯის, ძიმითის, ნაღობილევის, მაკვანეთის, მელექედურის, მერიის, ქ. 

ოზურგეთის N9, ქ. ოზურგეთის N1, ნატანების, თხინვალის შრომის საბავშვო ბაღებში. 

შესრულებულია 130 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაო. სამუშაოები გრძელდება 

შემოქმედის, გურიანთის, ქ. ოზურგეთის N3, ლაითურის N1 და N2 ბაღებში. 

 

 

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 
 

 

•  დასრულდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისა და 

მასალების შეძენის სამუშაოები.  

•  სხვადასხვა სოფელში ჩატარდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული  გზის საფარის 

რეაბილიტაციის, გაბიონების, ასევე საკარმიდამო ნაკვეთების მიმდებარედ საყრდენი 

კედლების მოწყობის სამუშაოები. 

•  დაბა ნასაკირალში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

რეაბილიტაცია. 

•  შეძენილი იქნა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის გადასაცემი  

სამშენებლო მასალები. 

• მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების 

სარეაბილიტაციოდ მზა ბეტონი, მავთულბადე, ინერტული მასალა და ქვიშა-ხრეში. 

• დასრულდა  სოფელ შრომაში კლუბის სახურავის მოწყობის სამუშაოები. 

არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური 

სერვისების განვითარების სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროში არსებულ, სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და 
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საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსთან, რომელიც დახმარებას უწევს 

მეწყერის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.  

სამსახურის სპეციალისტების მიერ გაწეული კონსულტაციებით მოქალაქეები 

აგზავნიან დოკუმენტაციას კომისიაში, რომელთა განხილვის შედეგად ბენეფიციარებს 

ენიჭებათ შესაბამის ქულები და ეძლევათ დახმარება სახლის შესაძენად (თითეულს 25 

000 ლარის ოდენობით).  

          მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში შეძენილი იქნა 70 საცხოვრებელი სახლი. 

დახმარების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 1 750 000 ლარი; 

 

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 
 

 

2020 წელს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 010 000 ლარი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის 

30 საჯარო  სკოლაში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტორს რეკომენდაციის საფუძველზე მოეწყო სველი წერტილები: N2 და N4, 

კვირიკეთის, ნარუჯის, შემოქმედის, სოფ.ოზურგეთის, ნაღობილევის, სილაურის, 

შრომის, ციხისფერდის, მთისპირის, ბაილეთის, კონჭკათის, ხრიალეთის, ზემო 

ნატანების, ნატანების (ახალშენის), ჯუმათის (იანეთი), გომის, ურეკის (წვერმაღალას),  

მერიის, ქვ. ბახვის, გაღმა დვაბზუს, ციხისფერდის, ლიხაურის საჯარო სკოლებში. 

დასრულების ეტაპზეა გურიანთის, მშვიდობაურის, ვაკიჯვრის, ნაგომარის, მზიანის, 

ასკანის, N3 და N5 სკოლების სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები. 

               აქტიურად მიმდინარეობს ეკალდიდსა და ნასაკირალში ახალი 

ულტრათანამედროვე სკოლების მშენებლობა. აგრეთვე სოფელ თხინვალის სკოლისა და 

სოფელ მერიის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, აღნიშნული 

სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება. 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 2020 წელს გამოეყო 1 

074 000 ლარი. რაც შემდგომ მუნიციპალიტეტის მხრიდან გაზრდილი იქნა 100%-ით. 

მოსახლეობის მიერ დასმული პრიორიტეტების შესაბამისად შესრულდა 260-მდე 

მცირე და საშუალო სიდიდის ობიექტის მოწყობისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 
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წყალმომარაგება 

 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რეგიონებში მოსახლეობის უწყვეტი 

წყალმომარაგებისთვის დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას აქტიურად 

განაგრძობს. 

ამჯერად, კომპანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნატანების 

სასმელი წყლის ცენტრალიზებული სისტემის მოწყობას გეგმავს. 

პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარამდე თანხა გამოიყო. 

სამუშაოების ფარგლებში, სასმელ-საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო 

წყალმომარაგების მიზნით დაგეგმილია ჭაბურღილების, რეზერვუარისა და 

საქლორატოროს მოწყობა. აქ პირველად მოეწყობა წყალმომარაგების ცენტრალიზებული 

ქსელი. სამუშაოების შედეგად ნატანების მოსახლეობა, ჯამში 2 100 ადამიანი 

სტაბილური, ხარისხიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ცხემლისხიდში, დვაბზუსა და 

მშვიდობაურში წყლის სისტემების მშენებლობას 12 მილიონი ლარი მოხმარდება. 

წყალმომარგების კომპანიამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების - 

ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციის პროექტირება-მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა.  

აღნიშნულ სოფლებში წყლის ინფრასტრუქტურა ამორტიზებულია. არსებული 

სატუმბო სადგური და რეზერვუარი არ ფუნქციონირებს. გამომდინარე აქედან, 

მოსახლეობა სასმელ წყალს ინდივიდუალური ჭებისა და მცირე წყაროების მეშვეობით 

იღებს. 

პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სათავე ნაგებობები და რეზერვუარები ასევე, 

გამრიცხველიანდება მოსახლეობა. სამუშაოების შედეგად, აღნიშნული სოფლების 

მოსახლეობა, ჯამში 1 800 ადამიანზე მეტი 24 საათიანი, ხარისხიანი წყალმომარაგებით 

შეძლებს სარგებლობას. 

დასასრულს უახლოვდება ანასეულის თანამედროვე სტანდარტების წყლის 

სისტემის მშენებლობაც.  

საანგარიშო პერიოდში,  წყალმომარაგების კომპანია შპს „სატისის“ ტექნიკური 

სამსახურის მიერ კომპანიის ბალანსზე რიცხულ წყალმომარაგების ქსელზე 

აღმოფხვრილი იქნა 190 დაზიანება. 

კომპანიის ლაბორატორიის მიერ ჩატარდა, როგორც სათავე ნაგებობაზე, ასევე 

გამანაწილებელ ქსელში წყლის ხარისხის კვლევა - 112 ანალიზი. 
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სემეკის რეკომენდაციების შესაბამისად დასრულდა ნატანებისა და ჯუმათის 

სათავე ნაგებობებზე საქლორატოროების მოწყობა საერთო ღირებულებით 17 300 ლარი. 

მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის ხაზობრივი რეგისტრაცია. 

2020 წელს კომპანიის მიერ შესყიდული იქნა: ავტოსატრანსპორტო საშუალება 

ღირებულებით 40 000 ლარი. 

 

გაზიფიცირება 

მიმდინარე წელს გაზიფიცირების სამუშაოები განხორციელდა 19 სოფელში. 

ბუნებრივი აირის მიწოდება ხელმისაწვდომია 5 043 კომლისთვის. 

 

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 

 

              ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის  პროგრამებისთვის 

2020 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრული იყო - 1 670 000 ლარით.   

მიმდინარე წელს მერიაში მოქმედებდა   - 15  სახის პროგრამა. 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამით გაიცა 250 900 ლარი. 

დაკმაყოფილდა 29 მოქალაქე,  მათ შორის, სამ ოჯახს გამოეყო თანხა საცხოვრებელი 

სახლის შესაძენად.  ამ ეტაპზე, ბინის ქირით მოსარგებლეა- 48 ოჯახი.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამით დახმარება 

გაეწია  174 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს,  თითოეულს 100 

ლარის ოდენობით.  

დაფინანსდა 88 მხედველობის პრობლემების მქონე შშმ პირი.   

ჰიგიენური პროდუქტების შესაძენად დაფინანსდა 23  ბენეფიციარი.  

  საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“-ს ყოველთვიურად ერიცხება 5000 ლარი 18 

წელს გადაცილებული 20 შშმ პირის მომსახურებისთვის.   

შშმ პირებისთვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე  საშუალებების შეძენის 

პროგრამიდან დახმარება გაეწია 3  შშმ პირს  -  4 150 ლარის ოდენობით.  
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ნოემრბის თვეში შშმ პირისთვის შეძენილი იქნა ჟანგბადის კონცეტრატორი, რაც 

სასიცოცხლოდ მნიშვლელოვანი იყო მისთვის.  

სულ  აღნიშული პროგრამით გახარჯულია - 102 800 ლარი. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა დახმარების პროგრამით მატერიალური დახმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ 

47  ოჯახს. 

მუნიციპალიტეტის  მერია ახორციელებს მრავალშვილიან  ოჯახებზე (ოთხი და 

მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი), ყოველთვიურ დახმარებას. (სულ 27 ოჯახი).   

სარიტუალო დახმარების პროგრამიდან,  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება-

გაეწია 8  ოჯახს. თითოეულს 500 ლარის ოდენობით.  

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი დახმარების 

პროგრამით, რომლის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით 

ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების (კვარტალში ერთხელ) მატერიალური დახმარება - 

მიმდინარე წელს დახმარება გაეწია 14 ბენეფიციარს - თითოეულს  400 ლარის 

ოდენობით.  სულ გახარჯულია - 11 800ლარი. 

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან 

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში,  ყოველკვარტალურად - 200 ლარის ოდენობით  

და პერიტონიალურ შემთხვევაში მერია ყოველთვიურად აფინანსებს 100 ლარის 

ოდენობით. მიმდინარე წელს  პროგრამაში ჩართულია 36 მოქალაქე.  

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) 

სამედიცინო კვლევები დახმარება გაეწია   143 მოქალაქეს.  სულ გახარჯულია - 43 600  

ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა 

სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში 

ყოველთვიურად ერიცხებათ 100 ლარი ბავშვის მოვლის საგნებისა და საკვების 

შესაძენად ფარმაცევტული დაწესებულებებიდან. პროგრამაში ჩართული და 

ყოველთვიური დახმარების მიმღებია  32 ოჯახი.  

  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამით 

დაკმაყოფილებულია 180 ბენეფიციარი.  

ვაფინანსებთ ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებს.  



 

14 
 

დღის ცენტრის დაფინანსების პროგრამით ფინანსდება  6-18 წლამდე -  23   ბავშვი 

(ერთი ბენეფიციარი თვეში 150 ლარის ოდენობით).  

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამიდან მიმდინარე წელს -  

სამედიცინო მომსახურებისთვის (ოპერაცია, მკურნალობა) დახმარება გაეწია - 306 

მოქალაქეს. მედიკამენტოზური მკურნალობის  დასაფინასებლად 881 მოქალაქეზე    

გახარჯულია 142 800 ლარი. 

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა დახმარების  

პროგრამიდან სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურეობა და  მედიკამენტოზური 

მკურნალობა დაუფინანსდა  594 მოქალქეს. გახარჯულია - 168 900  ლარი.  

ძვირადღირებული კვლევის პროგრამიდან მიმდინარე წელს გამოკვლევები 

დაუფინანსდა - 171 მოქალაქეს. გახარჯულია - 26 000 ლარი. 

 

მერის სარეზერვო  ფონდი 

 

1069 შეჭირვებული მოქალაქე, რომლებმაც განცხადებით მომართეს 

მუნიციპალიტეტის მერიას სამედიცინო მომსახურების, ოპერაციული მკურნალობის, 

ძვირადღირებული მედიკამენტების, ერთჯერადი ფინანსური დახმარებისთვის, 

სარიტუალო ხარჯის დაფინანსების მიზნით და ვერ სარგებლობდნენ ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებით დაფინანსდა მერის სარეზერვო 

ფონდიდან.                   

 

კულტურის ხელშეწყობა  

 

კულტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად 2020 წელს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 250 000 ლარი გამოიყო.  

პანდემიური ვითარების გამო 2020 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების უმეტესობა 

ვერ განხორციელდა.  

წარმოგიდგენთ იმ ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელიც   წლის განმავლობაში 

ჩატარდა, რაშიც ჯამში  70 000 ლარი დაიხარჯა.  
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• შობის დღესასწაულზე,  ოზურგეთში  ტრადიციული „ალილოს " მსვლელობას 

მუნიციპალიტეტის მერიაც შეუერთდა და საახალწლო  ნობათი  მეალილოეებს   

ბავშვთა სახლებსა  და  მოხუცთა თავშესაფრებში   გადასანაწილებლად  გადასცა; 

•  „კალანდა-2020“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისხიდში 

საზეიმო ღონისძიებით  აღინიშნა; 

• ფინანსური დახმარება გაეწია მგალობელ-მომღერალთა ტრიო „ხელხვავს“აუდიო 

ალბომის გამოსაცემად.  

• დედისა  და  ქალთა  საერთაშორისო  დღესთან დაკავშირებით,  დასუფთავების   

სფეროში მოღვაწე 40  ქალბატონი ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდა.  

• 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით 4 სამამულო ომის 

ვეტერანს  გაეწია ფინანსური  დახმარება  4 120 ლარის ოდენობით.  

• ფინანსური დახმარება  მიიღეს  2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 

ოჯახებმა. 

• 14 აგვისტოს მოეწყო სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის“იყავი თანამმართველი“ 

გამარჯვებული საპროექტო განაცხადების საინფორმაციო - გაცნობითი 

ღონისძიება კულტურისა  და დასვენების პარკში. 

• 27 სექტემბერი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა 

და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული 19 მებრძოლის ოჯახზე გაიცა ფულადი  

დახმარებები.  

• 17  ოქტომბერს  აღინიშნა სახალხო დღესასწაული „ექვთიმეობა“. 

• 2020 წელს   ხანდაზმულ, ღვაწლმოსილ 6 ადამიანს საიუბილეო თარიღთან 

დაკავშირებით  გადაეცა ფულადი თანხა. 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ,,კარიტას გეორგიკას’’  შორის 

გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე შინ მოვლის მომსახურებისთვის 44 

ბენეფიციარს გაეწია ფინანსური დახმარება - 5 000 ლარის ოდენობით.  

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  

 

საჯარო სკოლების 17 მოსწავლე, რომელებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

საფუძველზე ჩაირიცხნენ  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მოიპოვეს 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), წახალისების  მიზნით, 

მუნიციპალიტეტისგან დაჯილდოვდნენ  3 000 ლარით, ხოლო საჯარო სკოლა, 

რომელშიც სწავლობდა 100%-იანი სასწავლო გრანტის მფლობელი მოსწავლე, 
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დაფინანსდა 1000 ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური 

ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.   

 

გენდერული პოლიტიკა 

გენდერულ საკითხთა მიმართულებით  წლის განმავლობაში ხორციელდება  

სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები, მათ შორის, საქველმოქმედო- ჰუმანიტარული 

ფონდი „მერსი კორბსის“ დახმარებით გაიხსნა "ქალთა ოთახი" - ახალი მუნიციპალური 

სერვისი ქალებისთვის.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე სამ პირს გაეწია ერთჯერადი დახმარება  500 ლარის ოდენობით. 

 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 

 

საქართველოს მთავრობის სსიპ ,,ახალგაზრდობის სააგენტო“ სამწლიანი 

რეფორმის ფარგლებში, ახორციელებს „მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის 

განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამას, რომელიც 11 საპილოტე მუნიციპალიტეტში 

მხარს უჭერს მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადებას და 

მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმების 

შექმნას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, მიმდინარე წელს, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

ამ ეტაპზე - დასრულდა ,,ახალგაზრდების საჭიროებების“ კვლევები. კვლევის 

შედეგად, მოხდა ახალგაზრდული სივრცის გამოყოფა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მიერ, რომელიც განთავსდება ა.(ა).ი.პ. კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის 

სახლში. ,,ახალგაზრდობის სააგენტო“  უზრუნველყოფს აღნიშნული სივრცის ტექნიკით 

აღჭურვას.   
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სპორტის განვითარება  

 

სპორტულ ორგანიზაციებთან, სპორტის განვითარების ა.ა.ი.პ. -ებთან, სპორტის 

ფედერაციებთან და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიური 

თანამშრომლობით, წარმატებით ვახორციელებთ სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საკითხთა მუნიციპალურ პროგრამათა  კოორდინაციას, მასობრივი სპორტის 

განვითარების ხელშეწყობას, მოზარდებისა და ახალგაზრდების თავისუფალი დროის 

ორგანიზებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდობის საზოგადოებაში ინტეგრაციას. მიმდინარე 

წელს, სამწუხაროდ,  COVID-პანდემიით გამოწვეული   შეზღუდვების შედეგად, ვერ 

მოხერხდა   წლის გეგმით გათვალისწინებული და ასევე შემხვედრი  ღონისძიებების 

სრულად განხორციელება. წარმოგიდგენთ პანდემიურ მდგომარეობამდე 

განხორციელებულ აქტივობებს:  

თებერვალში საზეიმოდ გაიხსნა  ,,საქართველოს სასკოლო სპორტული 

ოლიმპიადა 2020“, რომელშიც ტრადიციულად წარმატებით იასპარეზეს, 

მუნიციპალიტეტში არსებულმა  საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეთა 

გუნდებმა. 

ჩატარდა ინტელექტთამაშების ,,რა?, სად?, როდის?“ საგაზაფხულო სეზონის 

შესარჩევი ტურები, რომელშიც ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო 

სკოლების მოსწავლეებით დაკომპლექტებული 16 გუნდი. 

საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერით გამართულ 

,,მოყვარულთა თასი 2020“-ის საფეხბურთო ტურნირებში მასობრივად იყვნენ 

ჩართულნი  და წარმატებით ასპარეზობდნენ მუნიციპალიტეტში შემავალი  

ადმინისტრაციული ერთეულების ახალგაზრდა მოყვარული ფეხბურთელები.  

ფინანსური წვლილი შევიტანეთ მუნიციპალიტეტის ჭადრაკის ფედერაციის 

განვითარებაში.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პროექტ - „თვითმმართველობა 

განათლებისათვის“ ფარგლებში, ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობები 

ხორციელდება, ერთ-ერთი მათგანია  ინიციატივა „თვითმმართველობა 

განათლებისთვის”. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

საგანმანათლებლო  პროექტი, ,,ეროვნული ბიბლიოთეკა სკოლას,“ გახდა ინსპირაცია 

ახალი ინიციატივისა - „ახალგაზრდების თვითგამოხატვის უფლების მხარდაჭერა 

თვითმმართველობაში“.  რომლისთვისაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 2020 წლის 
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ბიუჯეტში 50 ათასი ლარი გამოყო. გამოცხადდა კონკურსი, რომლის მიზანია 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ჩათვლით 

ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და 

თანადაფინანსება, რომლის შდეგად მოხდება თვითმმართველობის საქმიანობაში 

ახალგაზრდების ჩართვა და მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. 

 

 

სკოლამდელი  აღზრდა 

 

სკოლამდელი აღზრდის მიმართულებით  2020 წლის ბიუჯეტი შეადგენდა 4 600 

000 ლარს. ხოლო, პანდემიის პირობებში კორექტირებული ბიუჯეტი შეადგენს 4 300 000 

ლარს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის 

დაქვემდებარებაში არის 44 ფილიალი (საბავშვო ბაღი), 842 თანამშრომელი და 2 646 

აღსაზრდელი. 

ეპიდვითარებიდან გამომდინარე ბაღებში სასწავლო პროცესის განახლებამდე 

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის მიერ ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები, აღებულ 

იქნა წყლის მიკრობიოლოგიური და ქიმიური ანალიზები, შესყიდულ იქნა კვების 

პროდუქტები, სან-ჰიგიენური საშუალებები, რის შემდეგაც, მომარაგდა აღნიშნული 

საშუალებებით ყველა საბავშვო  ბაღი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით საბავშვო ბაღების 2 

646 აღსაზრდელს მიმდინარე წლის განმავლობაში 5-ჯერ დაურიგდათ სასურსათო 

კალათები.  

ახალი სასწავლო - სააღმზრდელო პოცესის დაწყებისთვის აუცილებელი გახდა 

ისეთი საშუალებების შეძენა, (უკონტაქტო თერმომეტრები, სამშრიანი სამედიცინო 

ნიღბები, დისპენსერები, სადეზინფექციო საშუალებები, სამედიცინო ხალათები, 

ბახილები, ქუდები, ხელთათმანები, დეზობარიერები, საინფორმაციო ფურცლები), ეს 

აუცილებლობა გამოიწვია ქვეყანაში შექმნილმა მდგომარეობამ. შესაბამისად, 

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრს მიერ შეძენილ იქნა ზემოაღნიშნული საშუალებები და 

მომარაგებული იქნა ბაღები. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 17 საბავშვო ბაღში, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიამ განახორციელა სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც 

შესრულებული იქნა სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციები. 
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ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის მიერ 

დეკემბრის ბოლოს  მე-5-ედ დარიგდა სასურსათო კალათები, ასევე ცენტრის მიერ 

შეძენილი იქნა და ყველა აღსაზრდელს დაურიგდა საახალწლო ნობათი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს შეუსრულა 

გასული წლის დანაპირები და 2021 წლიდან მათი ხელფასი გაიზრდება  50 ლარით.  

 

პანდემიასთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებები 

 

წლის განმავლობაში, COVID 19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 

საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციების საფუძველზე ჩატარდა ქუჩების,  საჯარო 

და კერძო სტრუქტურების, საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების, სკოლებისა და 

საბავშვო ბაღების სადეზინფექციო სამუშაოები.  

მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის 

ცენტრს მუხლჩაუხრელი, 24 საათიანი შრომისთვის. პანდემიის პირობებში  ცენტრის 

თანამშრომლებმა  ასობით კოვიდ პაციენტის ტესტირების, მათი კლინიკებსა და კოვიდ 

სასტუმროებში გადაყვანის მაღალ დონეზე ორგანიზება შეძლეს.   

 

ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი    

2020  წელს  ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით პანდემიური 

მდგომარეობის მიუხედავად, არაერთი სასარგებლო პროექტი განახორციელა. სოფლის 

მეურნეობის განყოფილების 2020 წლის სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული 

ძირითადი ღონისძიებები წარმატებით შესრულდა. 

სამუშაო გეგმა მოიცავდა მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში 11  სხვადასხვა 

სასოფლო სამეურნეო კულტურის სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობას და ამ 

ნაკვეთებში აგროტექნიკური და მოვლითი  ღონისძიებების ჩატარებას.    

• თხილის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში (გურიანთა, სილაური, მაკვანეთი, 

ბოხვაური) ჩატარებული აგროტექნიკური ღონისძიებების შედეგად მიღწეულია 

მოსავლის მაღალი ხარისხი (92-98 პროცენტი).   ჩატარებულმა ფიტოპათოლოგიურმა 

დასკვნებმა ცხადყო, რომ მცენარეები ჯანსაღია და არ აღენიშნებათ დაზიანებები. 

ფართობებში მავნებელ - დაავადებები  არ შეიმჩნევა. პროექტი ამ ნაკვეთებში 

ხორცილედება მეორე წელია. 
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• საუკეთესო შედეგია მიღწეული ციტრუსების  სადემონსტრაციო ნაკვეთებში 

(ლიხაური, ნატანები), სადაც ნაყოფი ჯანსაღია, შემცირებულია არასტანდარტული და 

ლაქიანი ნაყოფები, მაშინ როცა გასულ წელს მათი რაოდენობა 30-35 პროცენტს 

შეადგენდა; 

• სოფელ ნატანებში, ფერმერ დავით თოიძის საკარმიდამო ნაკვეთში,  დაითესა 

ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო და კომბოსტოს ორი სახეობა. დათესვიდან სამ 

თვეში  ბროკოლის თითოეული ნარგაობიდან მიღებულ იქნა მაღალხარისხოვანი 

მოსავალი. აღნიშნული ბოსტნეული კულტურები იძლევიან საშუალებას მცირემიწიან 

ფერმერულ მეურნეობებში სეზონის განმავლობაში მიღებული იქნეს 2 ან მეტი 

მოსავალი.  

• სტევიის  კულტურის სადემონსტრაციო ნაკვეთში მიღებულმა შედეგებმა ცხადყო, 

რომ მცენარე  კარგად ეგუება რეგიონის კლიმატურ და ნიადაგობრივ პირობებს. 

დაგეგმილია 2021 წელს სტევიით  გამდიდრებული ჩაის პროდუქციის გამოშვება. 

 

 

ჩაის სანერგე მეურნეობის მოწყობა 
 

  მუნიციპალიტეტის მიერ მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით 

განხორციელდა ჩაის სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტი. ბოლო წლებში, 

განსაკუთრებით გააქტიურდა ჩაის წარმოება, რასაც ხელი შეუწყო სახელმწიფო და 

მუნიციპალური პროექტების განხორციელებამ. მაღალი ხარისხის ჩაის პროდუქციის 

წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია მარალპროდუქტიული და მაღალი ხარისხის 

სანედლეული ბაზის არსებობა. გურიის რეგიონში არ მოქმედებს არც-ერთი ჩაის სანერგე 

მეურნეობა, სადაც მეწარმეები შეძლებენ არსებული ფართობის განახლებას ან ახლის 

გაშენებას. ამ მიზნით,  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრ “ანასეულთან“ გაფორმდა 

თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის მხრიდან 

განხორციელდა სანერგისათვის საჭირო მასალების შეძენა. დღეისათვის, ჩაის სანერგე 

მეურნეობის სათბურებში ვეგეტატიური წესით გასამრავლებლად ჩაწყობილია 30 000-

მდე კლონი „კოლხიდა“-ს ჯიშის კალამი, რომელიც გადასარგავად მზად იქნება   2021 

წლის შემოდგომაზე. სათბურების მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა სადედე 

პლანტაცია, რომელიც სათესლე მასალის მიღების  საშუალებასაც მოგვცემს.  

 

  

ოზურგეთის  ტურისტული შესაძლებლობების განვითარება 

 

ოზურგეთის სამთო და საზღვაო კურორტების განვითარების მიზნით  2020 წელს 

მასშტაბური პროექტების განხორციელება დაიწყო. კურორტ გომისმთასთან 

მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოდ საქართველოს საავტომობილო გზების 
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დეპარტამენტმა ტენდერი გამოაცხადა. დაახლოებით 20 კილომეტრი გზის 

რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 23 837 700 ლარია გამოყოფილი. 

მიმდინარეობს დაბა ურეკში ბულვარის, მისი მიმდებარე ქუჩების და 

ბულვარზე გასასვლელების რეკონსტრუქციის სამუშაოები (ღირებულებით 5 052 364,97 

ლარი). 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ტურიზმის განყოფილების ახალი 

ინიციატივის  ,,გაიცანი გურიას“ - ფარგლებში იმერეთის ტურისტული კომპანიების, 

გიდების და ტურისტული ბიზნესით დაინტერესებულ პირებისთვის, ქუთაისის 

სასტუმრო ,,ბესთ ვესთერნ ქუთაისი’’-ს საკონფერენციო სივრცეში, პროექტის მონაწილე 

ოზურგეთელმა საოჯახო სასტუმროების მფლობელებმა თავად წარადგინეს საკუთარი 

ტურისტული ობიექტებისა და სერვისების შეთავაზებები. 

ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, 

ცენტრალური ტელევიზიებისა და რადიოებისთვის მოეწყო საინფორმაციო-სარეკლამო 

ტურები: ,,საიმედო ტური ნიკა წულუკიძესთან ერთად“ - გაშუქდა ტურისტული 

პროექტი ,,ჩაის გზა.“ გადაცემა „პრაიმ-შოუს“გადამღებმა ჯგუფმა „იმოგზაურე 

საქართველოში უსაფრთხოდ“ ფარგლებში, კურორტი გომისმთა, სოფელ დვაბზუს 

შალვა რადიანის სახელობის ეთნოგრაფიული სახლ-მუზეუმი და სოფელ ჯუმათის 

მამათა მონასტერი მოინახულა. რადიო ,,თავისუფლების“ რეიტინგულმა წამყვანებმა 

რეპორტაჟი ჩაწერეს სოფლის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით მუნიციპალიტეტის 

ტურისტულ პროექტებში ჩართულ მონაწილეებთან. 

 

 

ინოვაციური პროექტი- ,,მოძრავი საინფორმაციო ცენტრი ბორბლებზე“ 

 
 

“გაეროს განვითარების პროგრამის“ მიერ მხარდაჭერილი ინოვაციური პროექტის 

,,მოძრავი საინფორმაციო ტურისტული ცენტრი“  ეწვია ,,დენდროლოგიურ პარკს,“ 

კურორტ ურეკს და ვიზიტორებისთვის, ადგილობრივ გიდებთან ერთად, მოაწყო 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის ტურისტული ადგილების პრეზენტაცია და 

მუნიციპალიტეტის აგრო-ტურისტულ პროექტებში ჩართული  მეწარმეების 

პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. პროექტში მონაწილეობდა 12 ადგილობრივი მეწარმე, 

ჩაისა და ჩირის მწარმოებელი კომპანიები. 

 

 

საინფორმაციო-სარეკლამო ტურები 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განყოფილებამ იმერეთისა და აჭარის 

რამდენიმე ტურისტული კომპანიისთვის, შიდა ტურიზმის განვითარებისა და 

პოპულარიზაციის მიზნით, ასევე, ისრაელისა და ჩეხეთის  საელოჩოს 
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წარმომადგენლებისთვის მოაწყო საინფორმაციო-სარეკლამო ტურები. სტუმრებს 

გააცნეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმატებული აგრო-ტურისტული 

პროექტების: ,,ჩაის გზა,“ ,,ჩხავერის ისტორიას“ - აქტიური მონაწილეები, მოისმინეს 

,,ფოლკლორის ტურის“-უნიკალური პოლიფონია, დაიგეგმა  

ურთიერთთანამშრომლობა. 

ტურიზმის განყოფილების დაკვეთით მზადდება ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობების, ტურისტული ადგილების, აგრო-

ტურისტულ პროექტებში ჩართული ობიექტების მაღალი ხარისხის ფოტოები.  

 

 

ადგილობრივი     მოსახლეობის     საკონსულტაციო     მომსახურება     და     

მათი ინფორმირებულობის  ზრდა 

 
 

 საანგარიშო პერიოდში 470 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს გაეწია 

კონსულტაციები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ 

საგრანტო პროგრამებში წარსადგენი ბიზნესწინადადებების მომზადების მიზნით. 

 ტარდება ყოველდღიური კონსულტაციები, სახელმწიფო და ევროკავშირის მიერ 

გამოცხადებულ  საგრანტო პროგრამებში მონაწილეთათვის.  

მოსახლეობას  ვეხმარებით  განაცხადების  შევსება - წარდგენაში პროგრამებში:  

დანერგე მომავალი, შეღავათიანი  აგროკრედიტი ბიზნესისათვის, ანტიკრიზისული 

გეგმის ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა პროექტებში უზრუნველყოფთ ქალი 

მეწარმეების ჩართვას.  კონსულტაციები მიმდინარებს ონლაინ რეჟიმში.  

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 61  ბიზნესწინადადება, აწარმოე საქართველოს  

მცირე გრანტების პროექტში, საიდანაც 21 გადავიდა კონკურსის მეორე ეტაპზე.  

 ეკონომიკური სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა მეჩაიეობის სპეციალობის 

სატრენინგო პროგრამის დასრულებასთან დაკავშირებული შემაჯამებელი  ღონისძიება,  

პროფესიულ კოლეჯ “ჰორიზონტში.”  

გაეროს განვითარების პროგრამის “საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 

პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება“ პროექტის 

ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი “სოფლის 

მეურნეობის პროფესიული განათლების მხარდაჭერა გურიის რეგიონში“.  პროექტს 

ახორციელებდა გურიის აგრობიზნესცენტრი და პროფესიული კოლეჯი “ჰორიზონტი,“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან პარტნიორობით. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სექტემბრის თვიდან ინტერნეტიზაციის 

სახელმწიფო პროგრამის საპილოტე პროექტის ფარგლებში დაიწყო ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. პროექტით ისარგებლებს 49 

დასახლებული პუნქტის 8 516 შინამეურნეობა, 28 576 მოსახლე.  
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მმართველობის პოლიტიკა - მუნიციპალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობა  

 

ახალი კორონავირუსის (Covid19) შესაძლო გავრცელების  პრევენციის მიზნით   

მუნიციპალიტეტის მერია  საქმიანობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდა. 

თანამშრომლების 70-80 % დისტანციურად აგრძელებდნენ საქმიანობას.  

მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უშუალო ორგანიზებით  ვირუსის 

თავიდან აცილების პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, მერის 

ბრძანებით, შეიქმნა ადგილობრივი შტაბი 9 კაცისა და 2 მობილური ჯგუფი 13 კაცის 

შემადგენლობით. ამასთან, ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში შეიქმნა  ანალოგიური 

შტაბები.  

ადმინისტრაციული შენობის შემოსასვლელში, ამოქმედდა „თერმოსკრინინგი,“ 

ფუნქციონირება დაიწყო  რეგიონის ცხელმა ხაზმა  „144,“ რომელსაც ყოველდღიურად 

ემსახურება  4 საჯარო მოხელე და რომლის გამართული, ოპერატიული  მუშაობის 

უზრუნველყოფაზე ყოველდღიური კონტროლი გვაქვს  დაწესებული.  

2020 წლის საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში,  ეპიდემიის გამო, ვერ 

მოხერხდა, როგორც მერიაში ასევე ადმინისტრაციულ სამსახურში დასახული 

ამოცანებისა და ვალდებულებების სრულყოფილად განხორციელება, ჩვენთვის ჩვეული 

შემეცნებითი და საქველმოქმედო,  მასიური ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება, მათ 

შორის, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ოზურგეთის ოფიციალური დელეგაციის 

საპასუხო ვიზიტი უკრაინაში, დაძმობილებულ ქალაქ გენიჩესკში. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურები საზოგადოების 

ფართო სპექტრს ემსახურებიან  და ორიენტირებული არიან მათი საჭიროებების 

დაკმაყოფილებაზე. მომსახურების ხარისხზე დამოკიდებულია საჯარო დაწესებულების 

მუშაობის წარმატებულობა და ეფექტიანობა. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად 

მოქალაქეები მომსახურების მაღალ სტანდარტებზე არიან ორიენტირებული და სულ 

უფრო მეტად მომთხოვნი ხდება სერვისისებისადმი, ამდენად,  მოქალაქეთა 

მომსახურება განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასა და მომსახურების მაღალი 

სტანდარტების გამოყენებას მოითხოვს. საგანგებო ვითარების მიუხედავად, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის გადაუდებელ 
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საჭიროებათა მოგვარება, მოქალაქეთა მიღება, საკითხების დადებითად გადაწყვეტა, 

მერიაში ყოველდღიურად ხორციელდება.  

1 აპრილიდან მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიქმნა საგანგებო სიტუაციების 

შტაბი, რომლის მუშაობის მიმართულება იყო მოქალაქეთა მიერ ქველმოქმედების 

მიზნით გაკეთებული შემოწირულობების მიღება, აღრიცხვა, დაფასოება და 

ინდივუდუალური სასურსათო კალათების მომზადება. ასევე პროდუქტების ადგილზე 

მიტანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, 

შეჭირვებული მოსახლეობისა და შშმ პირებისთვის.  

2020 წლის ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო მერიის თანამშრომლებმა 

საკუთარი ხელფასის 10% სოციალურად დაუცველი ოჯახების დასახმარებლად 

შეაგროვეს.  შეგროვილი 14 000 ლარით შეძენილ იქნა პროდუქტები, რომლებიც 

მოთხოვნის შესაბამისად, მოსახლეობას ადგილზე მიეწოდა. 

 

ახალი ელექტრონული სისტემა 

 

2020 წელს  მუნიციპალიტეტში დაინერგა ახალი ელექტრონული მმართველობის 

სერვისი.  

საქმეთა წარმოების ახალი სისტემით ელექტრონული სერვისებით სარგებლობის 

პირობებში გამარტივდა განცხადების წარდგენის პროცესი, სწრაფი და კომფორტული 

გახდა კონსულტაციის მიღება, დაიზოგა მოქალაქის ფინანსური და დროითი რესურსი, 

მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცათ იდეებით ჩაერთონ საკუთარი მუნიციპალიტეტის 

განვითარებაში, ყველა მნიშვნელოვან პროექტზე ჰქონდეთ მონიტორინგის 

განხორციელების საშუალება.  

სისტემა მოიცავს: 

✅     ელექტრონული განცხადებების ერთიანისისტემას-ms.gov.ge;  

✅     შენი იდეა ქალაქის მერს-idea.municipal.gov.ge;  

✅     მუნიციპალური პროექტების მონიტორინგი-build.municipal.gov.ge;  

✅     მოქალაქეთა დახმარება.  
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პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მიერ. 

შეიქმნა მუნიციპალიტეტის ახალი ვებ-გვერდი, რომელიც არის ბევრად უფრო 

მობილური, ინტერაქციული და შშმ პირებზე ადაპტირებული, სადაც მოქალაქეებს 

საჯარო სერვისების მიღების შესაძლებლობა კიდევ უფრო გაუმარტივდათ. 

კანონის სრული დაცვით ხდება მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

ორგანიზება. საანგარიშო პერიოდში გაიცა 75 საჯარო ინფორმაცია მოთხოვნებისა და 

ვადების სრული დაცვით. 

პროგრამის: „ღია მმართველბა პარტნიორობის“ (OGP) ფარგლებში ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდზე ozurgeti.mun.gov.ge  შესაბამისი 

სტანდარტებისა და პროგრამის მოთხოვნათა შესაბამისად პროაქტიულად გამოქვეყნდა 

სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, სოფლებში განხორციელებული საერთო 

კრებების ოქმები  და  სამართლებრივი აქტები, წლიური ანგარიშები და განახლებული 

ინფორმაციები.  

ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით 

სისტემატურად გროვდება და მუშავდება ინფორმაციები  ტერიტორიულ ერთეულების 

ადმინისტრაციებთან თანამშრომლობით.   მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის 

განყოფილების ორგანიზებით  ხდება მერიის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის ცალკეული დავალებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება, ინფორმაციის მიწოდება თითოეული ადმინისტრაციულ ერთეულის 

წარმომადგენელთან და პირიქით, ადმინისტრაციული ერთეულიდან მიღებული 

პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი შესაძლო  გადაწყვეტის გზების განხილვა, 

ასევე: თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის გაცნობისა და საჯარო 

განხილვების, ადმინისტრაციულ ერთეულში ქონების აღრიცხვის პროცესების, 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 

გაწვევის, ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლების მერთან შეხვედრის 

დაგეგმვა და ორგანიზება; 

საანგარიშო პერიოდში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში,  2020 წლის სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ჩასატარებელი კრების გრაფიკი. 

კრებებზე შერჩეული პროექტების მიხედვით შეიქმნა პრიორიტეტების დოკუმენტი. 

                ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით 

წარმოებდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ამბულატორიის ექიმებთან ყოველდღიური 

მონიტორინგი. ხორციელდებოდა თერმოსკრინინგი; საგანგებო სიტუაციის პირობებში 
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ხდებოდა მოქალაქეების საშვებით უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციულ  ერთეულების  

მოძრავი ბაზრით უზრუნველყოფა. შეიქმნა დასახმარებელი მოქალაქეების ბაზა.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, დღეის მდგომარეობით, არის 139 

საშტატო ერთეული მათ შორის დასაქმებულია სულ 232 თანამშრომელი აქედან 4 

პოლიტიკური თანამდებობის პირია, 8 სამსახურის უფროსი, 27 განყოფილების უფროსი, 

91 საჯარო მოხელე, 30 წარმომადგენელი 52 წარმომადგენლის თანაშემწე, 20 შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული, ვაკანტური გვაქვს 7 საშტატო ერთეული.   

2020 წლის განმავლობაში ჩავატარეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

საჯარო მოხელეთა გამჭირვალე და ობიექტური ორი კონკურსი, აქედან ერთი 

დახურული და ერთი ღია, სადაც შერჩეულ იქნა ერთი სამსახურის უფროსი და ხუთი 

უფროსი სპეციალისტი. 

ვატარებთ სამუშაო შეფასებას, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების 

პროცედურების სრული დაცვით. სამუშაო აღწერილობის მიხედვით განვსაზღვრეთ, 

კონსულტაციები ჩავატარეთ მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებთან და უშუალო 

მონაწილეობა მივიღეთ თითოეული მოხელისათვის მასთან მისადაგებული მიზნებისა 

და ფუნქციების, კომპეტენციებისა და უნარების მისადაგების პროცესში. 

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019 წელს განხორციელდა 

რეორგანიზაცია, რომლის შედეგად ზედამხედველობის სამსახური ცალკე 

სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა, რაც  განპირობებულ იქნა შემდეგ 

გარემოებათა გამო:  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის ა) პუნქტის და მე-2 ნაწილის  შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს საკუთარი 

უფლებამოსილება, განახორციელოს: ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი 

რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის რესურსების და მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების მართვა კანონით დადგენილი წესით; გარე 

ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მშენებლობის საჯარო 

ზედამხედველობის განხორციელება, მიწის ნაკვეთისთვის ან/და შენობა-ნაგებობისთვის 

სამშენებლო განვითარების მიზნებისთვის შეუსაბამო მიწის ნაკვეთის ან/და შენობა-

ნაგებობის სტატუსის მინიჭება, ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელება, 

აგრეთვე ამ მიზნით იურიდიული პირების დაფუძნება საქართველოს საკანონმდებლო 

აქტებით დადგენილი წესითა და დადგენილ ფარგლებში;  

 

ხსენებულ მრავლისმომცველ საკუთარ უფლებამოსილებას მუნიციპალიტეტები 

ახორციელებენ ზედამხედველობის სამსახურის მეშვეობით, მნიშვნელოვნად გაზარდა 
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ზედამხედველობის სამსახურის ფუნქციური დატვირთვა, რამაც აგრეთვე განაპირობა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ზედამხედველობის სამსახურის ცალკეულ 

სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბება. 

  

 აღნიშნული უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში: 

ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე 

ზედამხედველობის განყოფილების მიერ მიმდინარე წელს შესრულდა შემდეგი სახის 

სამუშაოები:  

1. ექსპლუატაციაში მივიღეთ 60 ობიექტი. 

2. 38 მშენებარე ობიექტს გაუგრძელდა მშენებლობის ნებართვის ვადა. 

3. მოხდა 6 შენობის დემონტაჟი. 

4. განხორციელდა 3 შენობის ლეგალიზება. 

5. დაჯარიმდა 23 მშენებარე ობიექტი - ჯარიმების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 

100 500 ლარი. შედგენილი იქნა 14 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმი, როგორც უმეთვალყუროდ მიტოვებული პირუტყვის, ასევე ასფალტის 

საფარის დაზიანებისათვის. ჯარიმის საერთო რაოდენობამ შეადგინა 4 300 ლარი. 

 

 

მყარი ნარჩენების მართვა 

 

ქალაქ ოზურგეთში ყოველდღიურად ხდება არსებული 30 ქუჩის, 6 მოედნის, 3 

ბაღის და 4 სკვერის დაგვა დასუფთავება, მოცულობით 248 690 მ2 ფართობი, ასევე 

პერიოდულად  ხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების, 

ცენტრალური მოედნებისა და არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავება საერთო 

მოცულობით  32 000 მ2.  

ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება სანაგვე ურნების 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება და მიმდებარე ტერიტორიის 

დასუფთავება, ხოლო სოფლებში ყოველ მესამე დღეს. 

         ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ურეკისა და შეკვეთილის სანაპირო 9 კმ. ზოლის 

ზღვისგან გამორიყული ნაგვისგან და სვადასხვა ნარჩენებისგან გასუფთავება, 

განსაკუთრებული ინტენსივობით კი აღნიშნული სამუშაოები ჩატარდა საკურორტო 

სეზონის დროს. 

         ნაგავსაყრელზე 9 თვის განმავლობაში, შეტანილი იქნა 12 989 ტ. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენი:     
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აღდგენილი იქნა დაზიანებული 69 ცალი  სანაგვე ურნა.  დამატებით 

განთავსებული იქნა  363 ნაგავშემკრები კონტეინერი. 

9 თვის მანძილზე 1 061 იურიდიული ობიექტებიდან დასუფთავების 

მოსაკრებლის სახით ამოღებულია 178 691 ლარი და ჩარიცხული იქნა ხაზინის 

ანგარიშზე.    

 

საერთაშორისო და მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობა 

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა სფეროში ევროპული 

სტანდარტების დანერგვასა და ევროპული გამოცდილების გაზიარებას. 

 საერთაშორისო და მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობის მიზნით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიიდან  დელეგაციები წელს პანდემიის პირობებში, 

სამუშაო ვიზიტით ვერ გაემგზავრნენ   გენიჩესკსა და სხვა დამეგობრებულ 

მუნიციპალიტეტებში  ერთობლივი პროექტების განსახორციელებლად, თუმცა მხარეები 

ელექტრონული პლატფორმების საშუალებით აგრძელებენ  ურთიერთანამშრომლობას, 

რომლის მიზანია:  

• ქალაქების ეკონომიკური განვითარების, სოფლის მეურნეობისა და 

გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართულებით გამოცდილების გაზიარება; 

• ჯანმრთელობის, მრეწველობის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და 

ლოჯისტიკის, ვაჭრობის, ასევე მეცნიერებისა და განათლების სფეროში 

თანამშრომლობის გაძლიერება.  

• კულტურის და ისტორიის სფეროში ინფორმაციის გაცვლა; 

• ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

დასასრული 

 
 

2021 წელს, ჩვენი სამსახურების მოხელეთა უმთავრესი ამოცანაა პანდემიის  

წინააღმდეგ მიმართული სამთავრობო მოთხოვნებისა და რეგულაციების უპირობო 

განხორციელება. ამ მიმართულებით, მერიაში არსებული შტაბებისა და მობილური 

ჯგუფების გამართული მუშაობის ორგანიზება.  

მომავალი წელს, რომელიც, ამავე დროს, არის ადგილობრივი თვითმართველობის 

არჩევნების წელი, ოზურგეთის მერიის თანამშრომლები ერთიანი ძალისხმევით 

შევძლებთ არსებული ეპიდემიოლოგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის 

დაძლევას.  

უმთავრეს ამოცანად კვლავ რჩება ადგილობრივი თვითმართველობის 

განხორციელებაში საზოგადოების, ცალკეული მოქალაქეების მონაწილეობისა და 

ჩართულობის უზრუნველყოფა.  

2021-2024 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას 

საშუალოვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური 

განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის 

განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:  

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივად მიმზიდველი გარემოს 

შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური 

გამოვლენა, რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის 

განვითარებით ოზურგეთის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. 

• ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა, 

რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის 

განვითარებას. 

• განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ 

შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი 

შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და 

ინოვაციური ეკონომიკის მქონე, როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნის 

წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია 

ტრადიციულად, ახალგაზრდული ინოვაციური პროექტების მხარდამჭერი 

იქნება.  

• როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და 

მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, 

გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომელი სოციალურად  
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დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა 

სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე. 

 

2021 წლის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის გამოწვევები და მოქალაქეების 

საჭიროებები მაქსიმალურად აისახა. მჯერა, რომ 2021 წელი ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის განვითარების საქმეში კიდევ ერთი წინ გადადმული ნაბიჯი იქნება.  

მუნიციპალიტეტის წარმატებით თანამშრომლობს და მჭიდრო კავშირები აქვს 

გურიის სამხარეო ადმინისტრაციასთან და სხვა მუნიციპალიტეტების 

ხელმძღვანელებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ და ცენტრალურ 

მედიასაშუალებებთან.  

მინდა მადლიერება გამოვხატო მერიის ყველა თანამშრომლის,  ა.(ა).ი.პ. 

ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და მათი თანამშრომლების მიმართ.  

თანადგომისთვის მადლობას ვუხდი საქართველოს მთავრობას, თითოეულ 

სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციას, 

ოზურგეთის ყოფილ და მოქმედ მაჟორიტარ დეპუტატებს არჩილ თალაკვაძეს და ვასილ 

ჩიგოგიძეს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.  

ნაყოფიერი და პრაქტიკული თანამშრომლობისთვის მადლობას ვუხდი 

„მუნიციპალური განვითარების ფონდს,“ „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას,“ შპს 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას,“ „ადგილობრივ 24 

თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას“ ასევე „ტურიზმის ეროვნულ 

ადმინისტრაციას.“  

მადლობა მინდა გადავუხადო მუნიციპალურ შესყიდვებში მონაწილე ყველა 

კეთილსინდისიერ კომპანიას, რომლებიც ზედმიწევნით ასრულებენ ნაკისრ 

ვალდებულებებს. მინდა წარმატებები ვუსურვო ოზურგეთში მოღვაწე ბიზნესმენებს, 

კომპანიებს და მეწარმეებს.  

მადლობას ვუხდი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს.  

უღრმესი მადლობა ამომრჩევლებს ნდობისა და ერთგულებისთვის!  

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი  

კონსტანტინე შარაშენიძე  


