
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 

და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავჯდომარის ტარიელ აროშიძის  

 

ა   ნ   გ   ა  რ  ი  შ   ი 
 

უფლებამოსილების ცნობიდან (2014 წლის 2 აგვისტო) დღემდე  განხორციელებული  

საქმიანობის შესახებ. 

2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად 

გავხდი საკრებულოს წევრი „ქართული ოცნებიდან“, გახლავართ მაჟორიტარი სოფელ 

კონჭკათიდან. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს 

პირველ სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა 38 ხმით ამირჩიეს საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავჯდომარედ. 

(განკარგულება N8). 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს სხდომაზე 

N9 დადგენილებით დამტკიცდა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულება. ეს დებულება საქართველოს ორგანული 

კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად, განსაზღვრავს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს. 

კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარ 

მომზადების გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის,გამგეობისა და მისი 

სტრუქტურული ერთეულების კონტროლის მიზნით. 

 კომისია სამუშაო გეგმის შესაბამისად შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს 

სხდომისთვის ამზადებს  საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებსა და წინასწარ 

წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს. წინასწარ განიხილავს მის სფეროს მიკუთვნებულ 

საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს: ამზადებს დასკვნებს და მონაწილეობს მათ 

განხილვაში. 

განიხილავს თვითმმართველ ერთეულის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა 

და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებს და  საკრებულოს წარუდგენს 

შესაბამის დასკვნებს. 

განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს თვითმმართველ ერთეულის 

დასახლებებში ქუჩების მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ. 

განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველ 

ერთეულში ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის, გაუქმების, მათი საზღვრების 

დადგენისა და შეცვლის შესახებ. 

ასევე განიხილავს ადგილობრივი გზების შენახვისა და განვითარების პროგრამების 

და გეგმის პროექტებს საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს. 



განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი  მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და 

საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ. 

განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე ვაჭრობის, ბაზრისა და 

ბაზრობების რეგულირების წესების, ბაზრებისა და ბაზრობებისათვის ადგილების 

გამოყოფასა და ორგანიზების წესების შესახებ. 

ასევე განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინამდებარე გარე რეკლამის 

განთავსების მარეგულირებელი ნორმების დადგენასთან დაკავშირებით. 

განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ინფორმაციის კონცეფციისა და 

პროგრამის თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდის დებულების პროექტებს და 

საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს. 

განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე განათებისა და 

წყალარინების უზრუნველყოფის, ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის 

განვითარების სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვასთან დაკავშირებით. ახორციელებს 

საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის 

პირები კომისიის მოთხოვნით ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში 

წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ 

კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინონ გაწეული 

საქმიანობის ანგარიში. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N 18 

განკარგულებით დამტკიცებული იქნა კომისიის წევრთა შემადგენლობა: ვახტანგ 

ნიჟარაძე, ტიტე მგელაძე, ნუგზარ ურუშაძე, გენადი მესხიძე, კახა  გობრონიძე, როზეტა 

სკამკოჩაიშვილი, ირაკლი ჩხაიძე, დავით სიხარულიძე, ხვიჩა წულაძე, შალვა დოლიძე, 

ილია მამალაძე, რესან გაბაიძე, ვლადიმერ ჩავლეშვილი, ბონდო ღლონტი, ბიძინა 

იმნაიშვილი, დავით მჟავანაძე, მიხეილ გოგოტიშვილი, გურამ კოჩალიძე, მერაბ ბერიძე, 

ინგა დუმბაძე. 

კომისიის 2014 წლის 13 აგვისტოს სხდომაზე ერთგვაროვან ფუნქციათა 

დაჯგუფების მიხედვით კომისიაში შეიქმნა სამი სამუშაო ჯგუფი: სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების სამუშაო ჯგუფი (ჯგუფის ხელმძღვანელი ნუგზარ 

ურუშაძე), ინფრასტუქტურის სამუშაო ჯგუფი (ხელმძღვანელი დავით სიხარულიძე) და 

საინფორმაციო სისტემის განვითარების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი (ხელმძღვანელი 

ვახტანგ ნიჟარაძე). 

თითოეულმა ჯგუფმა სერიოზული სამუშაო გასწია მიკუთვნებული საკითხების  

შესასწავლად, მათ კომისიაში წარმოადგინეს დასკვნები განსაზღვრული მიმართულებების 

განვითარების შესახებ, რომლებიც დადასტურებულია შესაბამისი ოქმებით. 



განსაკუთრებით აქტიურობდა აღნიშნული კომისია 2015 წლის ბიუჯეტის 

მიღებისპროცესში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გაითვალისწინა კომისიის 

შენიშვნები და ინიციატივები, რაც რეალურად აისახა საბოლოოდ ბიუჯეტში. 

2014 წლის 2 აგვისტოდან (საკრებულოს პირველი სხდომის ჩატარების თარიღი) 

ამავე წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, საკრებულოს მიერ წინასწარ დამტკიცებული გეგმა-

გრაფიკის შესაბამისად, კომისიამ ჩაატარა 10 დამოუკიდებელი და ერთი ერთობლივი 

სხდომა. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიასთან ერთად. 

სხდომებზე სულ განხილული იქნა 28 საკითხი. 

საანგარიშო პერიოდში, კომისიას მიკუთვნებულ უფლებამოსილების ფარგლებში 

გამოტანილია რამდენიმე დასკვნა. 

      კომისიამ განსაკუთრებული მუშაობა აწარმოა მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექრტების შემუშავების მიზნით. არ 

დარჩენილა მუნიციპალიტეტის არც ერთი ადმინისტრცაიული ერთეული, სადაც კომისია 

მუნციპალიტეტის გამგეობის შესაბამის სამსახურთან ერთად არ წასულიყო ადგილზე, 

მოსახლეობასთან ერთად არ შეჯერებულიყო განსახორციელებლი პროექტი; ერთობლივი 

მუშაობის შედეგად განისაზღვრა მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურულ 

სამუშაოების მრავალწლიანი პერსპექტიული გეგმა-პროექტიც, სადაც კონკრეტულადაა 

გაწერილი თითოეული ადმინისტრაციულ ერთეულში უახლოეს მომავალში 

აუცილებლად მოსაგვარებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: ესაა გზების, ხიდების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოების (გაბიონების) 

მოწყობა და სხვა. 

 კომისიას შემუშავებულული აქვს წინადადებები, ასევე სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარების, სამგზავრო გადაზიდვების უკეთ რეგულირების, გეოგრაფიული 

ობიექტებისა და ისტორიული უბნების სახელების და სხვა აქტუალურ საკითხებზე.  

        კომისია აქტიურად თანამშრომლობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის სამსახურთან, როგორც სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით ისე 

რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან შესასრულებელ პროექტებზე. 

 

 

 

 

 კომისიის თავმჯდომარე:      ტ. აროშიძე 


