
 

ბიუჯეტის 2022 წლის  II კვარტლის ანგარიში 

 

 

 „ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  და 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 

დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

27814,0 ათ.ლარით. 

 

 2022 წლის  II კვარტლის განმავლობაში განხორციელდა 1 ცვლილება: 

 

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მაისის №20  დადგენილებით 

დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 29 683 862,63 ლარით. 

 

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2022 წლის 

ბიუჯეტი 1 ივლისის მდგომარეობით განისაზღვრა 57497,86 ათ.ლარით. 

 

 

შემოსულობების ნაწილის ანალიზი 

 

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის 
შემოსულობებმა  2021 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 19849.6 ათ. ლარი, 
რაც წლიური გეგმის 37,84 %-ია (წლიური დაზუსტებული გეგმა 52451,4 ათ.ლარი).  
 

მათ შორის: 

– ქონების გასახადის გეგმა 87,25 %-ით ( წლიური გეგმა 6100,0  ათ.ლარი  შესრულება 

5322,1 ათ.ლარი) ;  

– დღგ-ს გასახადის გეგმა 50,8 %-ით ( წლიური გეგმა 18403,2  ათ.ლარი  შესრულება 

9350,2 ათ.ლარი) ;   

– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა 

შესრულებულია 41,98 %-ით ( წლიური გეგმა 400,0 ათ.ლარი, შესრულება 167,9 

ათ.ლარი);  

– შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 20,7 %-ით( წლიური გეგემა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 20,7 ათ.ლარი); 

– მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 27,8 %-ით (გეგმა 150,0 

ათ.ლარი, შესრულება 41,7 ათ.ლარი);  

– მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 50,44 %-ით (გეგმა 

250,0 ათ.ლარი შესრულება 126,1 ათ.ლარი);  

– შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან  57,4 %-ით (წლიური 

გეგმა 1410,8 ათ.ლარი,შესრულება 809,6 ათ.ლარი);  

– არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 58,5 %-ით (წლიური გეგმა 

20,0 ათ.ლარი, შესრულება 11,7 ათ.ლარი);  

– შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  1.37 %-ით (წლიური გეგმა 

300,0 ათ.ლარი, შესრულება 4,1 ათ.ლარი);  

– არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 53,15 %-ით (წლიური გეგმა 400,0 

ათ.ლარი,შესრულება 212,6 ათ.ლარი);  

 



 2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება 

(ტრანსფერი) 3802,7 ათ.ლარი, მათ შორის: 

 ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული 

გრანტები – 295,7 ათ.ლარი ; 

            ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 139,8 ათ.ლარი ; 

            გ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირება   – 655,6 ათ.ლარი; 

            დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხები  – 1873,8 ათ.ლარი; 

            ე) მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსება  – 224,5 ათ.ლარი; 

            ვ) საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა  – 507,9 

ათ.ლარი; 

            ზ) სტიქია  – 105,4 ათ.ლარი; 

 

 

  

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი ( ხ ა რ ჯ ე ბ ი ) 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა შეადგენს 

57497,86 ათ.ლარს. ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 

შეადგინა 16734,86 ათ. ლარი წლიური გეგმის 29,1 % -ია.  
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00 00 
ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 
57497,86  

         

27699,88  
      29 797,98       16 734,86  

          

4188,50  
      12 546,36  

01 00 

 

წარმომადგენლობი

თი და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების 

დაფინანსება  

       

6394,24  

              

155,00  
        6 239,24         2 583,17  

               

71,86  
        2 511,31  

02 00 

ინფრასტრუქტური

ს მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  

     

33764,39  

         

25793,66  
        7 970,73         6 226,61  

          

3360,76  
        2 865,85  



03 00 
დასუფთავება და 

გარემოს დაცვა 

       

2904,00  

                      

-    
        2 904,00         1 338,57  

                    

-    
        1 338,57  

04 00 განათლება 
       

7145,62  

           

1614,62  
        5 531,00         3 347,68  

             

695,24  
        2 652,44  

05 00 

კულტურა, 

რელიგია 

ახალგაზრდული 

და სპორტული 

ღონისძიებები 

       

5138,00  

                      

-    
        5 138,00         2 408,05  

                    

-    
        2 408,05  

06 00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის  

დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

       

1871,60  

              

136,60  
        1 735,00            780,16  

               

60,64  
           719,52  

07 00 

ადგილობრივი 

ეკონომიკური 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

          

280,00  

                      

-    
           280,00              50,63  

                    

-    
             50,63  

 

 

 

– წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 2583,17 

ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 6394,24 ათ.ლარი) 40,4 %;  

– ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ 

შეადგინა 6226,61 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 33764,39 ათ.ლარი) 18,4 % ;  

– დასუფთავების და გარემოს დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1338,57 ათ.ლარი  

წლიური გეგმის (გეგმა 2904,0 ათ.ლარი) 46,1 %;  

– საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 3347,68 ათ.ლარი, 

წლიური გეგმის (გეგმა 7145,62 ათ.ლარი) 46,84 %;  

– სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ 

შეადგინა 2408,05 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5138,0 ათ.ლარი)  46,87 %;  

– სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინასებამ შეადგინა 780,16 ათ.ლარი, 

წლიური გეგმის (გეგმა 1871,6 ათ.ლარი)  41,68 %;  

– ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების 

დაფინასებამ შეადგინა 50,63 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 280,0 ათ.ლარი)  18,1 %;  
 

 

2022 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯებმა შეადგინა 59283 ლარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ინფორმაცია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული სარეზერვო  

ფონდის ხარჯვის შესახებ   2022  წლის 1 იანვრიდან  2022  წლის      1 ივლისის     მდგომარეობით 

სარეზერვო ფონდიდან კონკრეტული 

ღონისძიებების ჩამონათვალი, 

  თუ რა მიზნით იქნა გამოყოფილი თანხა 

სამართლებრივი 

აქტი 

გამოყოფილი 

თანხა 

 (ლარებში) 

შენიშვნა 

სააფთიაქო დაწესებულებებში მედიკამენტის 

შესაძენად გაცემული დახმარებები  ბრძანება  

11643 

  

დახმარების გაწევის მიზნით მედიკამენტების 

შესაძენად და სამედიცინო მომსახურების 

დაფარვის მიზნით  მოქალაქეთა პირად 

ანგარიშებზე    თანხის ჩარიცხვა ბრძანება  

11400 

  

სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში 

მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება  მათ 

შორის , მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

გაცემული საგარანტიო წერილების ბრძანება  

24818 

  

უკრაინაში შექმნილი საომარი მდგომარეობის 

გამო ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით თანხის 

გამოყოფა ბრძანება  

9722 

  

განათლების ღონისძიებების ხელშეწყობა ბრძანება  1200   

სარიტუალო  ხარჯებისთვის გაწეული 

დახმარებები ბრძანება  500   

სულ   59283   

 

 

 

 

 

 

 

ინფრასტრუქტურა (02 00) 

 

 

2022 წლის II კვარტალის მდგომარეობით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილია  5898256 ლარი; 

2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს დასრულდება: 



1. სოფელ ციხისფერდი-გურიანთის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

(5261 გრძ.მ) (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით  1 699 921,53 ლარი). მ.შ. 2022 წელს 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება  620768 ლარი (რგპფ - ით 589728 ლარი) ; 

2. შეკვეთილის შიდა სასოფლო გზების მოწყობის სამუშაოები (II ეტაპი) (2410  გრძ.მ.) 

რეაბილიტაციის სამუშაოები (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 1 389 983,69 ლარი); მ.შ. 

2022 წელს შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 700379 ლარი (რგპფ - ით 665 360 

ლარი); 

3.სოფელ ნატანებში (კაპროვანი) ასფალტობეტონის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (1200 

გრძ.მ) (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით  984 110 ლარი); მ.შ. 2022 წელს შესასრულებელი 

სამუშაოების ღირებულება 570544 ლარი (რგპფ - ით 342 016 ლარი); 

4. სოფელ ხვარბეთში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (3547 გრძ.მ) 

(სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 1 089 979,97 ლარი); მ.შ. 2022 წელს შესასრულებელი 

სამუშაოების ღირებულება 570544 ლარი(რგპფ - ით 411 720 ლარი); 

5. ქალაქ ოზურგეთში, დამენიას ქუჩისა და ჯორჯიაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 349887,68 ლარი); მ.შ. 

2022 წელს შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 233558 ლარი(რგპფ - ით 212 380 

ლარი); 

6. სოფელ ლიხაურში (ოქროს მუხურო)  სასმელი წყლი შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

(5261 გრძ.მ) (სახელშეკრულებო ღირებულებით  493869 ლარი). მ.შ. 2022 წელს 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება  288605 ლარი (რგპფ - ით 274174 ლარი) ; 

7. სოფელ ძიმითის ნასაკირალის  სასმელი წყლი შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები (5261 

გრძ.მ) (სახელშეკრულებო ღირებულებით  262606 ლარი). მ.შ. 2022 წელს შესასრულებელი 

სამუშაოების ღირებულება  54891ლარი(რგპფ - ით 52146 ლარი); 

        მიმდინარე წელს დასრულდა ტენდერი ქ. ოზურგეთში, ფარნავაზ მეფის ქუჩის N1-ში 

თორმეტსართულიანი სახლის რეაბილიტაციისა და მის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 

სამუშაოებზე მთლიანი ღირებულებით 1366136 ლარი (რგპფ - ით 1297829 ლარი) 

         2022 წელს დაიწყო  სოფელ დვაბზუს ცენტრიდან შიდა  სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციაის სამუშოები (2066 გრძ.მ) (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით  1154590 

ლარი). მ.შ. 2022 წელს შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება  590467ლარი(რგპფ - ით 

560944 ლარი); 

            2022 წელს დაიწყო  სოფელ ანასეულის  შიდა გზების რეაბილიტაციო სამუშოები 

(2290 გრძ.მ) შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 969873ლარი(რგპფ - ით 921380 

ლარი);  

            მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ ლიხაური-სოფელ მაკვანეთის შიდა სასოფლო 

გზის რეაბილიტაცია (სიგრძე 5165 გრძ.მ.) მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება- 

1380410 ლარი. მ.შ. 2022 წელს შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება  390083 

ლარი(რგპფ - ით 370579 ლარი); 

 

 

 

 

 



სტიქიის შედეგების სარეაბილიტაციოდ გამოყოფილი თანხებით მიმდინარე და დაგეგმილი 

პროექტები: 

 

 

1.2021 წელს და დაიწყო და მიმდინარეობს სოფელ ვაკიჯვარში, მდ. ნატანებზე ახალი 

სახიდე გადასასვლელის (106გრძ.მ.) მოწყობის სამუშაოები, სახელშეკრულებლო 

ღირებულებით 1010052.41 ლარი; 

2. 2022 წელს დაიწყო სოფ. სილაურში, მდ. რობაზე  ახალი სახიდე გადასასვლელის (18 

გრძ.მ.) მოწყობის სამუშაოები, სახელშეკრულებლო ღირებულებით 428343 ლარი; 

3. დაიწყო და მიმდინარეობს ქალაქ ოზურგეთში კ. ლესელიძის ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე 

არხების (1213 გრძ.მ.) მოწყობის სამუშაოები, სახელშეკრულებო ღირებულებით 211126,62 

ლარი. 

4. დასრულდა სოფელ კონჭკათში სტიქიის შემდგომ წარმოქმნილი მეწყერული პროცესების 

შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, 

სახელშეკრულებო ღირებულებით 11442 ლარი. 

5. ხორციელდება სტიქიისაგან დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

აღდგენითი სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება, დაგეგმილია დაზიანებული ხიდების, გზის მონაკვეთების და 

გაბიონების აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება ეკალდიდიში, ლიხაურში, შრომაში, 

თხინვალში, მზიანში, ნატანებში, აჭში. 

 

 

           დასრულებული და მიმდინარე საპროექტო სამუშაოები 

 

მიმდინარეობს შიდა გზების სარეაბილიტაციო პროექტების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება შემდეგ ობიექტებზე: 

1. ბახვი-ფამფალეთი-ვაკიჯვარი  3კმ სიგრძის გზის რეაბილიტაცია; 

2. ცხემლისხიდი-უჩხუბი-ვაკიჯვარის დამაკავშირებელი 4კმ სიგრძის გზის 

რეაბილიტაცია; 

3. ქ. ოზურგეთში ნინოშვილის, მალა/ზონიას, მოსკოვის, დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

 

მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემდეგ ობიექტებზე: 

4. ქ. ოზურგეთში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები; 

5. ქალაქ ოზურგეთში, წმინდა გიორგის ქუჩაზე არსებულ ექადიის ტყე-პარკის 

ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები; 

6. ქალაქ ოზურგეთში, ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე თავისუფალ ნაკვეთზე 

კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოები; 

7. ქალაქ ოზურგეთში, თეატრალური მოედნის, ჭადრების ბაღის და იოანე პეტრიწის 

ქუჩაზე 26.26.01.694 საკადასტრო კოდზე მდებარე პარკის რეკონსტრუქცია-

რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები; 

8. ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისა და 

კეთილმოწყობის სამუშაოები; 

9. ქალაქ ოზურგეთში, სანაპიროს ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისა და 

კეთილმოწყობის სამუშაოები; 



10. ქალაქ ოზურგეთში, მალზონიას ქუჩაზე სპორტული (საჩოგბურთო) კომპლექსის 

მოწყობის სამუშაოები; 

 

 

 

 მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით მიმდინარე და განხორციელებული 

პროექტები 

 

1. 32 საბავშვო ბაღში დასრულდა სამფაზა დენის მიყვანის სამუშაოები 

სახელშეკრულებო ღირებულებით 44442,25 ლარი.  

2. მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის 

საფარის ორმული შეკეთების სამუშაოები ღირებულებით 100000 ლარი, რომელიც 

ითვალისწინებს 2270 კვ.მ საერთო ფართობის დაზიანებული საფარის აღდგენას. 

 

დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით მიმდინარე პროექტები: 

1. მუნიციპალიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს მუნიციპალურ 

განვითარების ფონდთან. ფონდის მიერ 2020 წელს დაიწყო და მიმდინარეობს  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე 

ქუჩების და ბულვარზე გასასვლელების მოწყობის და რეკონსტრუქციის 

სამუშაოები (ღირებულებით 5052364,97 ლარი).  

2. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გრანტის სახით დაფინანსდა და 

მიმდინარეობს დაბა გომისმთის განაშენიანების გეგმის შემუშავება 

(სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით  240 000  ლარი); 

3.  სახელმწიფო პროგრამა-განახლებული რეგიონების ფარგლებში 2021 წელს დაიწყო 

და მიმდინარეობს ქ.ოზურგეთში კულტურისა და დასვენების პარკის (ს/კ 

26.26.01.671) რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით - 2 687 700 ლარი; 

      საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამით 2022 წელს 

დაიწყო და მიმდინარეობს: 

 

1. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამით დაგეგმილია 

სოფელ შრომაში (ვაკე) საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები (ჯამური 

ღირებულებით  477 420 ლარი მ/შ სახელმწიფო ბიუჯეტით 328 819 ლარი, ხოლო 

ადგილობრივი ბიუჯეტით  148 601 ლარით). 

2.  ქალაქ ოზურგეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის (დოლიძის და 

ბოლქვაძის      ქუჩები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ჭავჭავაძის ქ. N19 და ვ. 

დოლიძის ქ. N9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია). შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს  345677  

ლარს. 

  3.  ქალაქ ოზურგეთის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის (დოლიძის და 

ბოლქვაძის ქუჩები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ვ. დოლიძის N7, გაბრიელ 

ეპისკოპოსის N25, გაბრიელ ეპისკოპოსის N27, ვ. დოლიძის N8 მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების, ყოფ. საფერშლოს, საპირფარეშოსა და ჯიხურების 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია).შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 

შეადგენს  356782  ლარს.  



  4.   ქალაქ ოზურგეთის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის (დოლიძის 

და ბოლქვაძის ქუჩები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ლანდშაფტური სივრცეების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები). შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს  

496101 ლარს. 

 

 

 

 სამოქალაქო ბიუჯეტი 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გრძელდება  სამოქალაქო ბიუჯეტის „ იყავი 

თანამმართველი“-ს პროგრამით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება. გასულ  წელს ამ 

პროგრამის ფაგლებში მომზადდა განსახორციელებელი აქტივობების საპროექტო 

დოკუმენტაციები: 

 

1.პანორამა ოზურგეთი ანუ ოზურგეთის დაკიდული ბაღები; 

2.გასართობი სივრცე ანასეულში; 

3.ფილიმონ ქორიძის ბიუსტის შემოღობვა; 

4.გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის კეთილმოწყობა; 

5.იადვეგა შეფერის ბიუსტი სამუსიკო სკოლასთან; 

6.ჭადრაკის დაფა ჭადრაკის ბაღში; 

 

                                          მეწყერისაგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება 

        მუნიციპალიტეტის 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 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსთან, რომელიც დახმარებას უწევს 

მეწყერის შედეგად დაზიანებულ მოსახლეობას.  

სამსახურის სპეციალისტების მიერ გაწეული კონსულტაციებით მოქალაქეები აგზავნიან 

დოკუმენტაციას კომისიაში, რის განხილვის შედეგად მოსახლეობას ენიჭება შესაბამის 

ქულები და ეძლევათ დახმარება სახლის შესაძენად (თითეულს 25 000 ლარიდან – 30 000 

ლარამდე).  

          მიმდინარე ეტაპზე,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  განიხილავს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  24 ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების 

საკითხს. 

 

სკოლების რეაბილიტაცია 

 

2021 წელს, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სკოლების სარეაბილიტაციოდ გამოყოფილი თანხებით დაიწყო  სოფელ 

ოზურგეთის სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობისა და მცირე სარემონტო 

სამუშაოები (ღირებულებით 82777 ლარი) და სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლის I 

სართულის ორი ოთახის რეკონსტრუქცია (ღირებულებით 111994.41 ლარი). აღნიშნული 

სამუშაოები დასრულდა მიმდინარე წელს. 

 



 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს გამოეყო 1086000 

ლარი. რასაც ემატება მუნიციპალიტეტის მხრიდან გამოყოფილი თანადაფინასება. 

             მოსახლეობის მიერ დასმული პრიორიტეტების შესაბამისად დაგეგმილია 

სხავადასხვა სახის   მცირე და საშუალო სიდიდის ობიექტის მოწყობისა და 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები.   

 

სატრანსპორტო მომსახურეობა 

            კომუნალურის სერვისების განვითარების განყოფილების მიერ მომზადდა 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) 

ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში 

მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, 

ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის 

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელიც საკრებულოს მიერ იქნა დამტკიცებული. 

 

     მშენებლობის ნებართვების შესახებ 

         არქიტექტურის განყოფილებაში - 2022 წლის პირველი კვარტალის განმავლობაში 

შემოსულია 225 განცხადება. მომზადდა 90 ბრძანება მშენებლობის ნებართვაზე, 

მშენებლობის ვადის გაგრძელებაზე, დემონტაჟზე, პროექტის ცვლილებაზე. I კლასის 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობაზე გაცემულია 57 შეთანხმება.  

           სივრცით ტერიტორიულ დაგეგმვის განყოფილებაში - 2022 წლის პირველი 

კვარტალის განმავლობაში შემოსულია 140 განცხადება. მომზადდა 22 ბრძანების პროექტი  

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებაზე.  

  

 სამსახურის კომუნალური სერვისების და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 

ხორციელდება  „მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის“ 

მომზადების სამუშაოები. აღნიშნულთან დაკავშირებით დამუშავდა მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული შენობების, ტრანსპორტის და გარე განათების სისტემების ბაზა და 

აღნიშნული ობიექტების მიერ მოხმარებული ენერგიების აღრიცხვა. ამჟამად ხორციელდება 

სამიტიგაციო და საადაპტაციო ღონისძიებების აღრიცხვა, რომელსაც მუნიციპალიტეტი 

განახორციელებს 2022-2030 წწ-ში.  

        მოსახლეობის და ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების მხრიდან 

შემოსული მოთხოვნების საფუძველზე განხორციელდა საჭირო დოკუმენტაციის 

გადაგზავნა ა(ა)იპ ოზურგეთია მომსახურების ცენტრში, გარე განათების ქსელების და 

ლამპიონების აღდგენასთან დაკავშირებით.  



       გაზმომარაგების ქსელების მოწყობის მიზნით მომზადდა საწყისი მონაცემები 

საპროექტო დოკუმენტაციების შესადგენად და გადაიგზავნა საპროექტო ორგანიზაციაში. 

       მომზადდა 28 წერილი და საჭირო დოკუმენტაცია ობიექტების სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო ქსელებში ჩართვის უზრუნველსაყოფად  და არსებული პრობლემების 

მოსაგვარებლად. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020  წლის 5 მარტის „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების 

შესრულების კონტროლის მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ“  N1458  ბრძანების 

შესაბამისად სამსახურის თანამშრომლები რეგულარულად ახორციელებენ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მონიტორინგს.  

ხორციელდება მოსახლეობისაგან და სხვადასხვა დაინტერესებული იურიდიული 

პირების მხრიდან შემოსული განცხადებების საფუძველზე დასმული პრობლემების  

შესწავლა და მათი გადაჭრისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, ასევე მოქმედი 

კანონმდებლობით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და არქტიტექტურის, 

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 

სამსახურის დებულებებით და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი 

აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 

ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის“  

2022 წლის   II-კვარტლის ანგარიში (03 00) 

 

 

     ყოველდღიურად  დასუფთავება ხდება, როგორც ქალაქ ოზურგეთის  ტერიტორიაზე 

არსებული 30 ქუჩის, 6 მოედნის, 3 ბაღის და 4 სკვერის, მოცულობით 347680 მ2 ფართობის,  

ასევე  პერიოდულად ხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრების 

ცენტრალური მოედნებისა და არსებული სკვერების დაგვა დასუფთავება მოცულობით 

71310 მ2, მეცნიერების ქ- 8560მ2 ,სანაპიროს ქ- 8950 მ2,., სახოკიას ქ -7400მ2, 26 მაისის ქ- 6800მ2, 

დოლიძის ქ-დან  არგომდე 11600მ2, კოსტავას ქ წინა მდე სკვერი- 4000მ2, კოსტავას ქ 

გამგეობის წინ- 9000მ2, კოსტავას ქ 1400მ2, ნინოშვილის ქ -650მ2, კოსტავას ქ- 1350მ2, გაბრიელ  

ეპისკოპოსის ქ- 7530მ2, სოფ ოზურგეთი- 7100მ2, თეატრის ბაღი- 7970მ2, წულაძის ქ- 8360მ2, 

გურიის ქ- 7400მ2, გურიის ქ.  ტაქსების მოედანი- 7200მ2, თაყაიშვილის ქ- 6950მ2, აბაშიძის 

სკვერი- 8330მ2, 9 აპრილის ქ   ი.პეტრიწის ქ- 8360 მ2, ავტოსადგური- 560მ2, ჭავჭავაძის ქ 

რკინიგზის სადგური- 7970მ2, ჭავჭავაძის ქ- 8690მ2, ჭადრების ბაღი- 1040მ2, აბაშიძის ქ 2 

შესახვევი-1570მ2, თეატრის მოედანი 8200მ2, დ.აღმაშენებლის ქ- 9590მ2, ნინოშვილის ქ  

ნაკაშიძის ქ- 7600მ2, გურამიშვილის ქ- 7600მ2, რუსთაველის ქ , გამსახურდიას ქ- 7800მ2, 

რუსთაველის ქ სტადიონი- 7670მ2, ფარნავაზ მეფის ქ- 7450მ2, საერთო მოცულობით- 248680 

მ2 ფართობი. ყოველდღიურად მიმდინარეობს ურეკისა და შეკვეთილის ქუჩების 

დასუფთავება. შეკვეთილი- 27000მ2, მობილური ჯგუფი- 12000მ2, ურეკი- 60000 მ2  სულ 

ჯამი  418990მ2.  ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება სანაგვე ურნების 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება და მიმდებარე ტერიტორიის 

დასუფთავება, ხოლო სოფლებში ყოველ მესამე დღეს. 



      ყოველდღიურად  მიმდინარეობს ურეკისა  და  შეკვეთილის ქუჩების  დასუფთავება, 

აგრეთვე  ახალ გახსნილი ბულვარი.განსაკუთრებული  ინტესივობით  ხდება  

საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  გატანა  საკურორტო  სეზონის  დროს. 

   ნაგავსაყრელზე 2022 წლის 6 თვის  (იანვარი, თებერვალი, მარტი , აპრილი, მაისი, 

ივნისი)განმავლობაში შეტანილი იქნა  6850,0-4ტ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.       აღდგენილი 

იქნა დაზიანებული  10 ცალი 1.1 მ3- სანაგვე ურნა, დამატებით განთავსდა 5ცალი  სანაგვე 

ურნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  

     მომსახურების ცენტრის ტრანსპორტისა და  მექანიზაციის განყოფილების  მიერ  2022 

წლის  6 თვეში შესრულდა შემდეგი სამუშაოები; დიდთოვლობის პერიოდში  ხდებოდა  

ქალაქისა  და  მუნიციპალიტეტში  შემავალი სოფლების  გაწმენდა თოვლისგან. საანგარიშო  

პერიოდში  მუნიციპალიტეტში  შემავალ  სოფლებში  მოთხოვნის  შესაბამისად  

ხორციელდებოდა  დამეწყრილი  მონაკვეთების  მოწესრიგება, სასოფლო გზების  მოხრეშვა- 

მოსწორების სამუშაოები, სანიაღვრე  არხების  ამოწმენდა-აღდგენა.კერძოდ; საანგარიშო 

პერიოდში  მოწესრიგდა  10.125 მ  სანიაღვრე არხი, შესრულდა გზის  მოსწორებითი  

სამუშაოები  30.040 კვ. მეტრზე. გასწორხაზოვნდა  მდინარის  ლაკაპოტი  450 კვ.მ-ზე, 

გატანილი იქნა  517 კბმ  ბალასტი, გზის  მოსასწორებლად  შეტანილი იქნა  190 კბ.მ  

ინერტიული მასალა, შემოიზიდა  საშეშე  მორები.აღნიშნულ პერიოდში  სისტემატიურად  

ხორციელდებოდა  ტანსპორტის  მოვლა- შეკეთება. ტექ.მომსახურება  გაეწია  არსებულ  

ტექნიკას.შეიცვალა ძრავის  და  ჰიდრავლიკის  ზეთები, გამოიცვალა  ზეთის, ჰაერის  

ფილტრები  ავტომობილებზე  სახ ნომრით VM285MM, RR244RF, FM172WF,DD783FF,  

SS594FF, EE622MM,JSB-VV546V.  შეიცვალა  აკუმულატორები  სულ 9 ცალი.საბურავები  

შეიცვალა  ავტომობილებზე  სახ.ნომრებით: BC296BD-6 ცალი,SZ280ZS- 6 ცალი, SZ286ZS- 2 

ცალი, UU669KK- 10 ცალი, AY033YA – 4 ცალი, JSB-VV546V-4 ცალი, JSB-VV395V-4 ცალი, 

A/MOO712ZZ- 2 ცალი,EE587MM -2 ცალი. სულ  46 ცალი 

   გარე განათების განყოფილება  ემსახურება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ბალანსზე 

არსებულ  სოფლის 404 მრიცხველს-10187 ერთეული სანათი მოწყობილობა და ქალაქის 136 

მრიცხველს  3450  სანათი  მოწყობილობებით.  პირველ ექვს თვეში  დაზიანდა  არსებული  

ქსელი (დაზიანდა  ელ.გადამცემი  ხაზები)  ქალაქის  ქუჩებში  აღდგა  დაწყვეტილი  ხაზები  

კერძოდ  ქუთაისის , იაკობ  შემოქმედელის  , მერაბ კოსტავას  , წმინდა გიორგის , 

ლესელიძის  , ბათუმის , დუმბაძის , კიტა მეგრელიძის, ფარნავაზ მეფის  , დიმიტრი  

ბაქრაძის  , დავით აღმაშენებლის , თავისუფლების  , მოსკოვის  , თაყაიშვილის , წუწუნავას  

, აკაკი ბაქრაძის  , გენადი გიორგაძის  , გუგუნავას, გოგებაშვილის , იმედაშვილის , 

ჯავახიშვილის  , ბესიკის , რუსთაველის , გრიბოედოვის , ჯორჯიაშვილის , სიორიძის 

ქუჩებზე. პარარელურად ამისა  აღდგენილი იქნა  შემდეგ  სოფლებში  დაზიანებული 

ხაზები;სოფ.ოზურგეთი, გურიანთა, მერია, ნატანები, ურეკი, ლაითური, თხინვალი, 

კონჭკათი, ნარუჯა, ლიხაური, მაკვანეთი, ჭანიეთი, მელექედური, ნასაკირალი, დვაბზუ, 

ასკანა, მთისპირი, ვაკიჯვარი, ცხემლისხიდი, შემოქმედი, ძიმითი, ბოხვაური, მთისპირი, 

ჯუმათი, სილაური, ბაილეთი. 

      აღნიშნული  ქსელის  მიმდინარე  და სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  ჩატარების  

მიზნით, მ/წლის  ექვს თვეში    გაიხარჯა  შემდეგი  დასახელების  მარაგ ნაწილები; 

   ლედ დიოდური ნათურა 30 ვტ - 5100(ხუთიათასასი) ც. სოდიუმის ნათურა70- 150ვტ -  367 

(სამასსამოცდაშვიდი)ცალი, დროსელი სპილენძის კოჭით  70ვტ  და 150 ვტ-

26(ოცდაექვსი)ცალი, მაგნიტური  გამშვები  CJX-2  32 ა – 48 (ორმოცდარვა)ცალი, 

ფოტოთვალი HL-77 (სამოცდაჩვიდმეტი) ცალი, იგნიტორი  სამწვერა (70-400)ვტ - 88 

(ოთხმოცდარვა) ცალი, ფაიფურის ბუდე 425 (ოთხასოცდახუთი)ცალი, ერთფაზა და 

სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 82 (ოთხმოცდაორი)ც, ელ.სადენი სიპი 2*10მმ-4355 

(ოთხიათასსამასორმოცდათხუთმეტი)მეტრი, სამონტაჟო ხაზი (ორმაგი იზოლაციით) 

135(ასოცდათხუთმეტი), პროჟექტორის  ჩიპი - 24 (ოცდაოთხი)ც. წერტილოვან  დიოდური  

ლამპიონის პლატა  50 (ორმოცდაათი) ც.დროსელი  ბალასტური - 415 (ოთხასთხუთმეტი)ც. 



      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არის  115 ერთეული  სასაფლაო, მათ 

შორის  ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მომსახურების განყოფილების მიერ  2022 წ 6 

თვეში  შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:   ქალაქის 7(შვიდი) სასაფლაოდან(მოიდანახე-1, 

ექადია-2,ექადია-3, ანასეული,კვირიკეთი და შემოქმედელის ქ)  ყოველდღიურად ხდება  

სასაფლაოზე  დატოვებული  ნარჩენების გატანა (ყვავილები, ქაღალდები და სხვა). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებულ 9 (ცხრა)  სასაფლაოზე  ჩატარდა  ხე-

ბუჩქნარის  სანიტარული  ჭრა, რომლის  საერთო  ფართობმა  შეადგინა  1 ჰა. ეკლიანი 

მავთულ;ით  და მავთულბადით  გაიღობა  300 (სამასი) გმ ღობე. შხამ-ქიმიკატით  შეიწამლა  

სარეველა  ბალახი  და ეკა-ბარდი 2,1 ჰა ფართობი. ბენზოცელით  გაიცელა  და გაიწმინდა  

14 (თოთხმეტი) ჰა ფართობი. 

      2022 წლის იანვრის  თვიდან ივნისის თვის  ჩათვლით გამწვანების განყოფილების მიერ 

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მუნიციპალიტეტის  მთელ ტერიტორიაზე (ქალაქსა  

და სოფლებში, კერძოდ; დაბა ლაითური, დაბა ნასაკირალი, ნატანები, ურეკი, შეკვეთილი, 

კაპროვანი, ანასეული, ლიხაური) ძირზე მოიჭრა  145 ძირი  ზე-ხმელი, ამორტიზირებული, 

ფაუტი  და ძლიერი  ქარისჰან (სტიქიისგან) დაზიანებული  ხე-მცენარე, რომლებიც  

შესაბამისი  წესების  და ნორმების  დაცვით  დამუშავდა  საშეშე  მერქნად (საერთო 

მოცულობით  187 კუბ.მეტრი). საშეშე მერქანი  დაურიგდა  სოციალურად  დაუცველ  

ოჯახებს (ქალაქის  მერიის  სოციალური  სამსახურის მიერ წარმოდგენილი  სიების 

მიხედვით) 

      დიდთოვლობის  დროს  ქალაქის  ცენტრალურ  ქუჩებზე, ბაღებსა  და სკვერებში  

მდებარე  მაღალტანიანი  და  მაღალმზარდი  ხეები (ბუჩქოვნები  და ნახევრადბუჩქოვნები,  

დეკორატიული  და მწვანე  ნარგავები)  დაიბერტყა  თოვლის  საფარისგან. 

      მრავალწლიანი  ხე-მცენარეებს  და  მარადმწვანე  ბუჩქოვნებს  (ტუიების  და  

ემონიუსების  მწვანე  ზოლებს) ჩაუტარდა  კრეჭა, სხვლა  და დეკორატიულად  ფორმირება - 

სულ  87 ძირი ( ხე -მცენარეებიდან  დამტვრეული, დაზიანებული  და გამხმარი  ტოტები  

მოიჭრა  და  გასუფთავდა). 

    ქალაქის  ცენტრალურ  ქუჩებზე, ბაღებსა  და  სკვერებში  არსებული  ტროტუარები  და 

ბორდიურები  გასუფთავდა  (გაიწმინდა) სარეველა ბალახებისაგან  და ეკალ-ბარდისაგან. 

   ქალაქის  მთელ ტერიტორიაზე (ურეკში , ქალაქის  ცენტრალურ ქუჩებსა  და ბაღ-

პარკებში) მდებარე  მაღალტანიანი  ხე-მცენარეები  და  დეკორატიული  ნარგავები  

აგროტექნიკურად  დაიფხეკა, დამუშავდა  და  შეთეთრდა  კირ-წყლით (ურეკში-300 ძირი  

ხე-მცენარე  და  ქალაქში - 150  ძირი ხე -მცენარე). 

     ბაღ-პარკებსა  და  სკვერებში  არსებული  ბუჩქოვნები, დეკორატიული  და  მარადმწვანე  

ნარგავები, ასევე  ნიადაგი  შეიწამლა  და გამდიდრდა  ქიმიური  და მინერალური  

სასუქებით. 

         2022 წლის იანვრის თვიდან ივნისის  თვის  ჩათვლით კეთილმოწყობის განყოფილების  

მიერ შესრულებული იქნა შემდეგი  სამუშაოები; 

         ქ.ოზურგეთის  ქუჩებში  მოყინვის სააწინააღმდეგოდ, მომსახურების  ცენტრის  მუშა-

პერსონალის მიერ  მოყრილი იქნა  ქვისა- მარილის  ნაზავი. განხორციელდა განყოფილების  

თანამშრომლების  მიერ  საახალწლო  ნაძვის  ხის  დემონტაჟი, რომელიც  გადატანილი  და  

დასაეყოებული  იქნა  მომსახურების  ცენტრის  საწყობში.  სოფ. შემოქმედში  და 

სოფ.ცხემლისხიდზე  განხორციელდა  კალანდის  დღესასწაულის  ტექნიკური  

მომსახურეობა, კერძოდ: გარემონტებული  იქნა  საახალწლო  სახლები  შემოქმედიდან  

სოფ.ოზურგეთის  ტერიტორიაზე  არსებულ  კულტურის  სახლის ეზოში. ქ.ოზურგეტში  

გენო ჩხაიძის ქუჩაზე  დამონტაჟდა  3 ც  ქუჩის  დასახელების  ფირნიშის  ბოძი. 

ქ.ოზურგეთში  თაყაიშვილის  ქუჩაზე  არსებულ, მიმდინარე  ბჟუჟზე  გადასასვლელი  

ხიდის  ქვეშ  გარემონტდა  დაზიანებული  ცხაური. მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებულ  დაზიანებულ  ნაგვის  ბუჩქებს  ჩაუტარდა  სარემონტო  სამუშაოები, აგრეთვე  

აწყობილი იქნა  35 ც  ახალი  ნაგვის  ბუნკერი.ქალაქის  ტერიტორიაზე  თენიეშვილის  და  



შევარდნაძის  ქუჩებზე  განხორციელდა  გარე განათების  2 ბოძის  მონტაჟი. ქ.ოზურგეთში  

დ.აღმაშენებლის, ნაკაშიძის, აპოლონ წულაძის  და გურიის ქუჩებზე  გარემონტფა  

დაზიანებული ცხაურები. მომ სახურებნის სამსახურის  ავტოფარეხში  დამონტაჟდა  

ავტომობილის  ასასვლელი  ესტაკადა  და  მოშადაგდა  ესტაკადის  მიმდინარე ტერიტორია. 

მომსახურების  ცენტრის  ავტოფარეხში  მოეწყო  ავტოსამრეცხაო, მიყვანილი იქნა  წყალი. 

დამონტაჟდა  ავტომობილის  სარეცხი  მოწყობილობა  კერხერი, მოიხრეშა  და დაბეტონდა  

მიმდებარე ტერიტორია. ერისთავის (20 მ2)  და დოლიძის  36მ2   რკინიგზის  სადგურის 

მიმდებარე) ქუჩებზე  შეიღება  არსებული  წრიულების  ბორდიურები. მომსახურების 

ოფისში  დამონტაჟდა  თბილი  წყლის  სისტემა.  ჯორჯიაშვილის  3,5 მ 2 ) , სანაპიროს  (8 მ2  

)  და  9 აპრილის   (2 მ2  )  ქუჩებზე  შეკეთდა  დაზიანებული  ცხაურები. ექადიისა  და  

მოიდანახის  სასაფლაოებზე  შეკეთდა  სესასვლელი  ჭიშკრები  და  წაქცეული  ღობე.  

შედუღებული იქნა  გარე განათების  ბოძები  მომსახურების  ცენტრის  ავტოფარეხში  

დასამონტაჟებლად. 

       

   2022 წლის იანვარ-თებერვლის თვეში მობილური ჯგუფის მიერ გაიწმინდა  სანიაღვრე  

არხები  რუსთაველის, ნინოშვილის, აპოლონ წულაძის, გაბრიელ ეპისკოპოსის, 9 აპრილის  

და გურიის ქუჩებზე. ასევე გაიწმინდა  მდინარეების სკუჩას  და ნაბჟუარას  კალაპოტები. 

(მრავალჯერადად). გაიწმინდა  ქალაქში  შემომავალი გზები(მრავალჯერადად). ქალაქის 

ტერიტორიაზე  იანვარ-თებერვლის თვეში  მოცურების  საწინააღმდეგოდ  მოყრილი იქნა 

მარილის და ქვიშის ნაზავი  ნინოშვილის, გამსახურდიას, დოლიძის, იაკობ შემოქმედელის, 

ლესელიძის,აკაკის, ერისთავის, გაბრიელ ეპისკოპოსის  ქუჩებზე არსებულ  აღმართებზე და 

სოფელ  ოზურგეთის ხიდზე (მრავალჯერადად). მარტის თვეში  დალაგდა  და გატანილი  

იქნა  ნარჩენები; რუსთაველის  ქუჩაზე  არსებულ კინოს  ბაღიდან. აპოლონ წულაძის  

ქუჩაზე  არსებულ 9აპრილის  ბაღიდან. გამსახურდიას ქუჩაზე  არსებულ  თეატრის  

ბაღიდან. სოფ.ლიხაურის ცენტრიდან . სოფ.შემოქმედის ცენტრიდან  და ეთნოგრაფიული  

მუზეუმიდან. სოფ.ცხემლისხიდზე  არსებულ  შალვა რადიანის  სახლმუზეუმიდან.. 

აპრილის თვეში ეკალბარდისაგან  გაიცელა   და დასუფთავდა  აღმაშენებლის ქუჩა, 

მდ.ნაბჟუარას  კალაპოტი, გმირთა  მოედანთან არსებული მდ.ნაბჟუარას  შენაკადის  

კალაპოტი. მდ.სკუჩის კალაპოტი. მაისის თვეში  გაიცელა  და დასუფთავდა  გმირთა 

მოედნის  მიმდებარე  ტერიტორია. გაიცელა  და ამოიწმინდა  დოლიძის ქუჩაზე  არსებული 

სანიაღვრე  არხები. გაიცელა  და დასუფთავდა; იოანე პეტრიწის ქუჩის მიმდებარე  

ეკლესიის ბაღი, კეჭაყმაძის  ქუჩა, რუსთაველის ქუჩაზე  არსებული  კომისარიატის ეზო. 

წულაძის ქუჩის  მიმდებარე პარკი (სიორიძის პარკი), კოსტავას, თბილისის  და 

გამსახურდიას ქუჩები, შემოქმედის  ეკლესიის მიმდებარე  ტერიტორია, შემოქმედი, გომი, 

ვაშლანარის , თხინვალის სკოლის მიმდებარე ტერიტორია, ნაკაშიძის ქუჩა (ძველი 

პოლიციის  უკანა სანაპირო).ივნისის თვეში  გაიცელა  და დასუფთავდა რესტორან  არგოს  

მიმდებარე მდ.ნაბჟუარას  და მდ.სკუჩას  კალაპოტები, ბოხვაურის  ცენტრის  და ეკლესიის 

მიმდებარე  ტერიტორია, გაბრიელ ეპისკოპოსის(ქალაქურის  მიმდებარე) ჭავჭავაძის 

(პოლიციის მიმდებარე) თენიეშვილის, ნინოშვილის 1 ჩიხი, კლდიაშვილის ქ. არსებული 

ბაღი, რუსთაველის, ჭავჭავაძის ქ. არსებული ბინების ეზოები, პირველი სკოლის  

ტერიტორია, გურამიშვილი, 26 მაისის (ბიბლიოთეკა) გაბრიელ ეპისკოპოსის (მეორე 

სკოლის და მუსიკალური სკოლის მიმდებარე) სანაპიროს, დ.აღმაშენებლის და  

თაყაიშვილის ქუჩები. 

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებსა  და  ქალაქში  ჩატარდა  უმეთვალყუროდ  

დარჩენილი  მიუსაფარი  ძაღლების  მონიტორინგი. დაჭერილი იქნა  მიუსაფარი  11 სული  

ძაღლი, რომლებიც  არიან  განსაკუთრებით  აგრესიულები  ადამიანების მიმართ  და მოხდა  

მათი  დროებით  გადაყვანა  და კვება თავშესაფარში. 

     ქალაქის ტერიტორიაზე  ხდებოდა ბაღებსა  და სკვერებში  არსებული  მწვანე  ნარგავის  

დაცვა  მსხვილფეხა  პირუტყვისაგან.   



  2022  წლის იანვრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით  მონიტორინგის განყოფილების  

თანამშრომლები  განაწილებული  იყვნენ  ქალაქის  ტერიტორიაზე, რომლებიც  

გვაწვდიდნენ  ინფორმაციას  სხვადასხვა  ქუჩებზე  არსებული  პრობლემების  

აღმოსაფხვრელად. 

 იანვარი;  სანიაღვრე არხები  გაიწმინდა  რესტორან  ტონუსთან, აკაკის ქ-ზე,გოგებაშვილის 

ქ-ზე. შეიცვალა  ნათურები  წულაძის ქ-ზე საპატრულო  პოლიციის  წინ, კოსტავას ქ-ზე  და  

რესტორან ტონუსთან.თებერვალი; საამშენებლო  ნარჩენებიდან  გაიწმინდა  და 

დასუფთავდა  რუსთაველის  ქუჩა, შეიცვალა ნათურები  პუშკინის ქ N-40-ის  წინ, 

ჭავჭავაძის ქუჩაზე.  მარტი;  გაიცელა  და  გასუფთავდა  სარეველა  ბალახებიდან  თეატრის  

ბაღის  ტერიტორია. ასევე  მიმდებარე  ქუცები (გამსაზურდიას, რუსთაველის ქ)  . შეიცვალა  

ნათურები  ჭადრების  ბაღში  და საკათედრო  ტაძრის  ეზოში. აპრილი;  სანიაღვრე  არხები  

გაიწმინდა  გმირთა  მოედანზე  და რუსთაველის  ქუჩაზე  „ოზურგეთი პლაზა“-მდე.  

ნათურები  შეიცვალა  შემდეგ  ქუჩებზე;  აღმაშენებლის ქუჩა, ჭავჭავაძის ქუჩა დოლიზის 

ქუჩა, გამსახურდიას ქუჩა  მაისი;  გაიცელა  და დასუფთავდა  მუნიციპალიტეტის  მერიის  

წინ  ტერიტორია  და  მიმდებარე  ქუჩების  გაზონები. საკათედრო  ტაძრის  ეზოში  

არსებული  პარკი  გაიწმინდა  და დასუფთავდა  ხმელი  ტოტებისა  და  წიწვებისგან .    

სანიაღვრე  არხი  გაიწმინდა  ბაქრაძის  ქუჩიდან  ყოფილი  „ტაქსომოტორის’  პარკამდე. 

მონიტორინგის  განყოფილების  სპეციალისტებმა  კონტროლი  გაუწიეს  გაცელვით  

სამუშაოებს  ქალაქის  ტერიტორიაზე  არსებულ  სასაფლაოებს.  კერძოდ;  ექადია 1 

(ანასეული  , კვირიკეთი ) ექადია 2  ( შემოქმედელის ქუჩა) ექადია 3.   
    ინსპექტორთა  ჯგუფის  მიერ  2022 წლის   ექვს  თვეში  მოსაკრებლის  ამოღებული  

თანხის  მონაცემები  ლარებში;  

    იანვარი  - 12877,92 ლ 

    თებერვალი -  20345,70 ლ. 

    მარტი  - 20904, 56 ლ. 

    აპრილი - 23222,00 ლ. 

    მაისი -  24503,17 ლ. 

    ივნისი - 24255,75 ლ. 

  სულ - 126109,10 ლ 

შედეგი  მიღწეულია  2021 წლის  დავალიანებებიდან  10 ათასი  ლარის    მიმდინარე  წელში  

ამოღებით, ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის  ოქმის  წარმოებისა  და  

ინსპექტორთა ჯგუფის  წარმატებული  მუშაობით. შედგენილია  2 ოქმი. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახურის მიერ    2022 

წლის    მეორე  კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში (04 00, 05 00) 



 

განათლების განყოფილების 2022 წლის  6 თვის ანგარიში 

 (იანვარი-ივნისი) 

N 
ღონისძიების 

დასახელება 
თარიღი აღწერილობა 

ბრძანების N 

ხელშეკრულების N 

გახარჯული  

(ლარი) 

1 

წარმატებული 

სტუდენტის  შშმ პირის 

მარიამ გარაყანიძის 

სწავლის საფასურის 

გადახდის შესახებ  
25.02.2022 

არაფორმალუ

რი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

ბრძანება_ბ36.36220563_2

5/02/2022_;  

1200 

2 

"სმარტ კაპიტალ 

ჯგუფი“ სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

მიმართულების 

საქველმოქმედო 

პროექტი. 

ორგანიზაციები: 

საქველმოქმედო ფონდი 

,,აი, ია“ და ქართულ-

გერმანულმა 

მუსიკათერაპიის 

ცენტრი ,,ბეკარი,“ 

მუსიკათრაპია, თერაპია, 

კონსულტაციები, 

ტრენინგები. 

25.02.2022 

არაფორმალუ

რი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

ხელშეკრულება #: 37; 

თარიღი: 25/02/2022 

ხელშეკრულება #: 36; 

თარიღი: 25/02/2022 

ხელშეკრულება #: 38; 

თარიღი: 25/02/2022 

1278 

3 

დაუნის სინდრომის 

საერთაშორისო დღე 

 21 მარტი, ღონისძიება 

21.03.2022 

არაფორმალუ

რი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

ხელშეკრულება #: 65; 

თარიღი: 18/03/2022 

ხელშეკრულება #: 66; 

თარიღი: 18/03/2022 

ხელშეკრულება #: 64; 

თარიღი: 18/03/2022 
3291,21 

4 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში 

ლატვიის ვალდორფის 

სკოლის მოსწავლეების 

სტაჟირება  

(სოფლის მეურნეობის 

სპეციფიკის შესწავლა) 

10.05.2022 

წარმომადგენ

ლობითი 

ხარჯი 

N:ბ36.362213046 

10.05.2022 

4000 



5 

1 ივნისი ბავშთა 

საერთაშორისო დღე, 

ღონისძიება 

01.06.2022 

არაფორმალუ

რი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

ხელშეკრულება #: 137; 

თარიღი: 31/05/2022 

ხელშეკრულება #: 138; 

თარიღი: 31/05/2022 

4000 

  სულ: ჯამი     
  

13769,21 

 

 

 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების განყოფილების ანგარიში 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობის პროგრამის 2022 წლის  6 თვის ანგარიში 

 (იანვარი-ივნისი) 

N 
ღონისძიების 

დასახელება 
თარიღი აღწერილობა 

ბრძანების N 

ხელშეკრულების N 

გახარჯულ

ი  

(ლარი) 

1 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 
22.03.202

2  

სოციალური 

დახმარება - 

ფულადი 

ფორმით 

(ელისაბედ 

გეგუჩაძე) 

ბრძანება_ბ36.362207622_17/03/202

2_; 

250 

2 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 
14.07.202

2  

წარმატებულ 

მოსწავლეზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი ჯილდო 

(ნინი კანდელაკი) 

ბრძანება_ბ36.362219222_11/07/202

2_;  

625 

3 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 

14.07.202

2 

წარმატებულ  

პედაგოგზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი ჯილდო 

(თეა ასიეშვილი) 

ბრძანება_ბ36.362219222_11/07/202

2_;  

625 



4 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 

14.07.202

2 

წარმატებულ 

მოსწავლეზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი ჯილდო 

( ანა ცენტერაძე) 

ბრძანება_ბ36.362219222_11/07/202

2_;  

375 

5 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 

14.07.202

2 

წარმატებულ 

პედაგოგზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი ჯილდო 

(იამზე 

კანდელაკი) 

ბრძანება_ბ36.362219222_11/07/202

2_;  

375 

6 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 

14.07.202

2 

წარმატებულ 

მოსწავლეზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი ჯილდო 

ბრძანება_ბ36.362219222_11/07/202

2_;  

375 

7 

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ-

კულტურული 

განვითარების  

მხარდაჭერა 

25.07.202

2 

კონკურში 

გამარჯვებული 

მოსწავლეებისა 

და 

პედაგოგებისათვი

ს თაიგულის 

შეძენა 

გადასაცემად 

ხელშეკრულება #: 186; თარიღი: 

18/07/2022 

75 

        სულ ჯამი: 2700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 2022 წლის  6 თვის ანგარიში  

 (იანვარი-ივნისი) 

N 
ღონისძიების 

დასახელება 
თარიღი აღწერილობა 

ბრძანების N 

ხელშეკრულების N 

გახარჯულ

ი  

(ლარი) 



1 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

01.02.202
2 

შობის 

დღესასწაულთან 

დაკავშირებული 

უსახლკარო, 

მარტოხელა და 

შშმ 

პირებისათვის 

კვების 

პროდუქტების 

შეძენა 

გადასაცემად 

ხელშეკრულება #: 2; თარიღი: 

06/01/2022 
630 

2 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

03.02.202
2 

,,კალანდას" 

დღესასწაულთან 

დაკავშირებით 

მცირეფასიანი 

ჩიჩილაკების 

შეძენის ხარჯი 

ხელშეკრულება #: 3; თარიღი: 

10/01/2022 
1500 

3 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

17.03.202
2 

სოციალური 

დახმარება - 

ფულადი 

ფორმით 

/სამაჩაბლოსა და 

აფხაზეთის ომში 

დაღუპულთა 

ოჯახებისათვის/ 

ბრძანება_ბ36.36220692_10/03/2022

_;  
1200 

4 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

17.03.202
2 

სოციალური 

დახმარება - 

ფულადი 

ფორმით 

ბრძანება_ბ36.36220692_10/03/2022

_;  
600 

5 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

21.03.202
2 

სოციალური 

დახმარება - 

ფულადი 

ფორმით 

/სამაჩაბლოსა და 

აფხაზეთის ომში 

დაღუპულთა 

ოჯახებისათვის/ 

ბრძანება_ბ36.36220692_10/03/2022

_;  
200 



6 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

22.03.202
2 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 47; თარიღი: 

07/03/2022 
150 

7 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

14.04.202
2 

სამგლოვიარო 

თაიგულის 

შეძენის ხარჯი 

ხელშეკრულება #: 84; თარიღი: 

05/04/2022 
340 

8 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

14.04.202
2 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 46; თარიღი: 

07/03/2022 
150 

9 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

03.05.202
2 

ტრანსპორტის 

დაქირავების 

(გადაზიდვა-

გადაყვანის) 

ხარჯი  

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 96ა; თარიღი: 

15/04/2022 
250 

10 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

13.05.202
2 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 105; თარიღი: 

29/04/2022 
600 



11 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

18.05.202
2 

ომის 

ვეტერანებისათვი

ს თაიგულის 

შეძენა 

გადასაცემად 

ხელშეკრულება #: 106; თარიღი: 

06/05/2022 
220 

12 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

31.05.202
2 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 120; თარიღი: 

20/05/2022 
800 

13 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

31.05.202
2 

სხვა საოფისე 

მცირეფასიანი 

ინვენტარის 

შეძენასა და 

დამონტაჟებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

ხარჯი 

ხელშეკრულება #: 112; თარიღი: 

13/05/2022 
1804 

14 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

31.05.202
2 

ოფისისათვის 

საჭირო საგნებისა 

და მასალების 

შეძენის ხარჯი 

ხელშეკრულება #: 115; თარიღი: 

16/05/2022 
71 

15 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

31.05.202
2 

კულტურული, 

სპორტული, 

საგანმანათლებლ

ო და საგამოფენო 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

ხელშეკრულება #: 123; თარიღი: 

25/05/2022 
4550 



16 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

31.05.202
2 

კულტურული, 

სპორტული, 

საგანმანათლებლ

ო და საგამოფენო 

ღონისძიებების 

ხარჯები 

ხელშეკრულება #: 127; თარიღი: 

25/05/2022 
157,8 

17 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

09.06.202
2 

სამგლოვიარო 

თაიგულის 

შეძენის ხარჯი 

ხელშეკრულება #: 126; თარიღი: 

25/05/2022 
200 

18 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

13.06.202
2 

წარმატებულ 

სტუდენტზე 

გასაცემი 

ერთჯერადი 

ფულადი 

ჯილდო 

ბრძანება_ბ36.362216024_09/06/202

2_;  
625 

19 

კულტურული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

ხელშეწყობა 

14.06.202
2 

რეკლამის ხარჯი  

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) რეკლამის 

ხარჯი  

(მიმდინარე წლის 

ხარჯი) 

ხელშეკრულება #: 129; თარიღი: 

25/05/2022 
1041,6 

        
სულ ჯამი: 15089,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სპორტის განვიტარების ხელშეწყობის პროგრამის 2022 წლის  6 თვის ანგარიში 

 (იანვარი-ივნისი) 

N 
ღონისძიების 

დასახელება 

თარიღ

ი 
აღწერილობა 

ბრძანების N 

ხელშეკრულების N 

გახარჯუ

ლი  

(ლარი) 



1 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

13.05.20

22 

წარმატებულ 

სპორტსმენზე გასაცემი 

ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდო/ანგარიშვალდ

ებულ პირზე თანხის 

ჩარიცხვა/ 

ბრძანება_ბ36.362213049_10/0

5/2022_;  
400 

2 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

13.05.20

22 

გადასახადები-

საშემოსავლო ნათია 

ბარბაქაძე 

ბრძანება_ბ36.362213049_10/0

5/2022_;  
100 

3 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

16.05.20

22 

წარმატებულ 

სპორტსმენზე გასაცემი 

ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდო/ანგარიშვალდ

ებულ პირზე თანხის 

ჩარიცხვა/ 

ბრძანება_ბ36.362213119_11/0

5/2022_;  
400 

4 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

16.05.20

22 

გადასახადები-

საშემოსავლო ლაშა 

 ჭეფხოძე 

ბრძანება_ბ36.362213119_11/0

5/2022_;  
100 

5 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

18.05.20

22 

სპორტული  

ღონისძიებების 

ხარჯები (მიმდინარე 

წლის ხარჯი) 

სპორტული  

ღონისძიებების 

ხარჯები (მიმდინარე 

წლის ხარჯი) 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი_111_17/05/2022_; 

ხელშეკრულება #: 111; 

თარიღი: 13/05/2022 

600 

6 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

24.05.20

22 

წარმატებულ 

სპორტსმენზე გასაცემი 

ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდო 

ბრძანება_ბ36.36221431_23/05

/2022_;   
1000 

7 
მასობრივი სპორტული 
სახეობების ხელშეწყობა 

24.05.20

22 

გადასახადები-

საშემოსავლო ზურაბ 

თავბერიძე 

ბრძანება_ბ36.36221431_23/05

/2022_;  
250 

8 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

15.06.20
22 

სპორტულ 

ღონისძიებაში 

მონაწილე 

 გამარჯვებული 

მონაწილეებისათვისა

თვის 

 საჩუქრების (თასი და  

ბურთი) შეძენა  

გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი_136_31/05/2022_;  
250 

9 
მასობრივი სპორტული 

სახეობების ხელშეწყობა 

30.06.20
22 

სამოყვარულო 

ფეხბურთის 

გუნდისთვის  

სპორტული 

ტანსაცმელის 

 შეძენა გადასაცემად 

ხელშეკრულება #: 150; 

 თარიღი: 21/06/2022მიღება-

ჩაბარების 

აქტი_150_27/06/2022_;  

1200 

        სულ ჯამი: 4300 

 

 

 



 

 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (06 00) 

 

 

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის და  სოციალური 

უზრუნველყოფის პროგრამები 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრულია - 1871,6 ათ. ლარით.   

  სამსახური  2022 წელს  ახორციელებს - 19  სახის პროგრამას. 

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვ ისების  

განყოფილებას დაეწერა და განიხილა 4076 (ოთხიათასსამოცდათექვსმეტი) განცხადება 

შემდეგი პროგრამების მიხედვით:  

    

1. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა:  

       ბიუჯეტი 270 000 ლარი.    

დახმარება გაეწია 50 ოჯახს, აქედან 4 ოჯახს ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი 

სახლი და გაეწიათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულისათვის 10000 ლარის 

ოდენობით და  48 უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს ერიცხებათ ყოველთვიურად 

საცხოვრებელი ბინის ქირა.- 105.27 ლარი. 

 
              სულ ამ მუხლით გახარჯულია 70630 ლარი.  

2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა: ბიუჯეტი- 

215.000ლარი. 

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამით მიმდინარე 

წელს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 137 მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირს,  თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.  

შშმ პირებს მხედველობით  250 ლარის ოდენობით დახმარება გაეწია -61 მოქალაქეს. 

შშმ პირებს რომელთა ასაკია 6-დან 18 წლამდე (დახმარება ჰიგიენური საფენების 

შესაძენად) დახმარება გაეწია 30 (ყოველთვიური ) ბენეფიციარს.  
სულ გახარჯულია 39,359 

 

საქველმოქმედო ასოციაიცა ,,გურია“_ს ყოველთვიურად ერიცხება 5000 (ხუთიათასი)ლარი 

18 წელს გადაცილებული 20 შშმ პირის მომსახურებისთვის. - 

სულ გახარჯულია- 53472 ლარი . 

    
 ა(ა)იპ „ოდა ქეარი“   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის 

აშლილობის  მქონე ბავშვებს, ( ბენეფიციართა ოდენობა წლის განმავლობაში განისაზღვრება 2-17 

წლამდე, სულ 12 ბავშვი), რომლებიც ჩართული არიან რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში 

   სულ დახარჯულია 8340 ლარი 

ამ მუხლში გახარჯულია 101 171 ლარი 

 

  

3.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დახმარების პროგრამა. 



პროგრამის მიზანია:  დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 200 

(ორასი)ლარის ოდენობით  სათბობით უზრუნველყოფის მიზნიით. 

მატერიალური დხმარება გაეწია აფხაზეთიდან დევნილ 42 ოჯახს. 

   სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-8000 ლარი 

 

4.მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა. 

 

პროგრამის მიზანი: მრავალშვილიან ოჯახთა ფინანსური დახმარება. 

პროგრამის ბიუჯეტი 60.000 ლარი.     

მუნიციპალიტეტის  მერია ანხორციელებს მრავალშვილიან  ოჯახებზე (ოთხი და მეტი 18 

წლამდე ასაკის შვილი), ყოველთვიურ დახმარებას-სულ 24 ოჯახი.                  100- დან 

150001-მდე სარეიტინგო ქულით  თითოეულ ბავშვზე  გათვალისწინებულია დახმარება 25 

ლარის ოდენობით. ოჯახი. მონაცემები ცვალებადია სარეიტინგო ქულების შესაბამისად.  

  

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 16 975   ლარი 

 

5. სარიტუალო დახმარების პროგრამა-65,000ლარი 
  

სარიტუალო დახმარების პროგრამიდან,  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება-გაეწია 63 

ოჯახს.  .  

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-17500 ლარი 
 

6. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 

წლამდე ასაკის ბავშვების (კვარტალში ერთხელ) მატერიალური დახმარება 400 ლარის 

ოდენობით. მიმდინარე წელს დახმარება გაეწია 6  ბენეფიციარს - თითოეულს  400 ლარის 

ოდენობით.  

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-4800 ლარი 

 

7.  თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა  

 პროგრამის ბიუჯეტი 55.000 ლარი.     

 

     პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარებას, 

რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სხელმწიფო პროგრამაში,  ყოველ კვარტალურად -

300 ლარის ოდენობით  და პერიტონიალური ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. 

    სულ მიმდინარე წელს  დახმარება გაეწია -44 მოქალაქეს 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-27,050 ლარი 

  

8.  გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების 

თაანადაფინანსების პროგრამა 

პროგრამის ბიუჯეტი - 90.000 ლარი. 

 პროგრამა ითვალისწინებს განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როგორიცაა სასწრაფო 

(გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევებისთვის დახმარებას. 

 

აღნიშნული  პროგრამიდან    დახმარება გაეწია   260  მოქალაქეს. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 89 850 ლარი 
 

 



9. სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებში (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და 

საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარების პროგრამა. 

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებზე, 

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

ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება, ბავშვის მოვლის საგნებისა და საკვების შესაძენად 

ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.  

 პროგრამაში ჩართული და ყოველთვიური დახმარების მიღრებია  211 ოჯახი.  

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-21 109 ლარი 

 

 10. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. 

პროგრამის მიზანი: მძიმე სოციალური პირობებში მყოფი ოჯახების უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა. ბენეფიციართა რაოდენობა 180 
სოციალური განყოფილების მიერ მიმდინარეობს პერიოდული მონიტორინგი, 

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული 

მოქალაქეების.  

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-  81176 ლარი. 

11. სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება 

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი -ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური 

გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

პროგრამის ბიუჯეტი 20000 ლარი. 

 გაცემული თანხა- 14120 ლარი.  

 

12. დღის ცენტრის დაფინანსების პროგრამა („მომავლის სხივი“) 

შედეგი: პროგრამით  ფინანსდება  6-18 წლამდე -  23   ბავშვი (ერთი ბენეფიციარი თვეში 150 

ლარის ოდენობით),,მომავლის სხივი“ს დღის ცენტრის მომსახურებით. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 16 950 ლარი 
 

13. მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების. 

ბიუჯეტით გათვალისწინებულია - 246 000 

 პროგრამიდან მიმდინარე წელს -  სამედიცინო მომსახურებისთვის (ოპერაცია,მკურნალობა) 

დახმარება გაეწია -1269 მოქალაქეს. მედიკამენტოზური მკურნალობის  დასაფინასებლად 

მომზადდა მოხსენებითი  -986 მოქალაქეზე 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია-  180,490. ლარი 
 

 

14. ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა . მიმდინარე 

წელს აღნიშნული პროგრამიდან სამედიცინო - ერთჯერადი უნაღდო ანგარიშსწორებით 

ფარმაცევტულ დაწესებულებებში 250 ლარის ოდენობით დაკმაყოფილდა  147 მოქალაქე. 

სამედიცინო დაწესებულებებში (მრავალჯერადი) მომსახურების მიმღები 252 დაკმაყოფილებული 

განცხადება. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 95 954  ლარი 
 

 

15.ძვირადღირებული კვლევის პროგრამიდან მიმდინარე წელს  გამოკვლევები დაუფინანსდა -116 

მოქალაქეს. 

სულ მიმდინარე წელს გახარჯულია- 26 541 ლარი 
 
 სულ გახარჯულია 758 196 

 

 

 



 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა (07 00) 

 

 

ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

მეორე კვარტლის ანგარიში 

საინვესტიციო პროექტების განყოფილება: 

განყოფილების თანამშრომელთა მიერ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის აქტივების აღწერა 

, სხვადასხვა ორგანიზაციასა და უწყებაში გაგზავნილია 19 წერილი. ეტაპობრივად შემოდის 

საპასუხო წერილები, ხდება მათი დამუშავება, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება.  

საინვესტიციო პროექტების განყოფილებამ, 2022 წლის მარტის თვეში გამოცხადებულ 

სახელმწიფო პროგრამის, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში გამოცხადებულ 

საგრანტო კონკურსში, მონაწილეობის 182 მსურველს გაუწია კონსულტაცია, 42 

ბენეფიციარმა გადალახა კონკურსის პირველი ეტაპი, აღნიშნული კონკურსის მეორე 

ეტაპისთვის კი 60 ადამიანს გაუწია კონსულტაცია ბიზნეს - გეგმის დაწერის 

მიმართულებით.  

შემუშავდა სოფლის განვითარების შეფასების ინსტრუმენტი (სოფლის პროფილი), 

რომელიც გადაეცა 28 ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელს, ეტაპობრივად 

მოგვეწოდება სრულყოფილი სახით შევსებული. 

განყოფილებამ დაამუშავა და საკრებულოს წარედგინა,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის 

განხორციელების წესი, რომელიც წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

ბიუჯეტში არსებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროგრამის 

პროგრამული კოდის (07.01.03) განხორციელების საფუძველს. პროგრამის დაფინანსების 

წყაროს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტთან ერთად, წარმოადგენს გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ).  

განყოფილების თანამშრომელთა მიერ შემუშავდა და მორიგ საკრებულოს სხდომაზე 

წარდგენილ იქნება, სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების 

წესი, რომელიც წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში 

არსებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროგრამული კოდის (06.02.13) 

განხორციელების საფუძველს.  

საანგარიშო პერიოდში შემოსულია 8 (რვა) კორესპონდენცია, რომელზეც პასუხები გაიცა 

ვადის ფარგლებში. 

 

ქონების მართვის განყოფილება: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის 

სამსახურის ქონების მართვის განყოფილებაში, საანგარიშო პერიოდში შემოვიდა 173 

წერილი, განცხადება და კორესპოდენცია. მათ შორის: - საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოდან შემოვიდა 77 წერილი, - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან 27 

წერილი, - გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან 19 წერილი, - მოქალაქეებიდან, სხვა 

ორგანიზაციებიდან და უწყებებიდან კი 50 წერილი. პასუხი გაეცა და გარე სტრუქტურებში 

გადაიგზავნა 127 წერილი. დარჩენილ 46 პასუხგაუცემელ წერილზე მიმდინარეობს 

ადმინისტრაციული წარმოება.  

შიდა მოძრაობით შემოვიდა 45 წერილი, აქედან 34 წერილზე მომზადდა პასუხი, 

დამუშავების პროცესშია 11 წერილი. ასევე განყოფილების მიერ მომზადებულ მოხსენებით 

ბარათებზე გამოიცა 27 ბრძანება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიგზავნა 

და განყოფილების მიერ მომზადდა ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 2 (ორი) ნორმატიული აქტის 

პროექტი. მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების მიზნით საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოში გადაიგზავნა 17 ერთეული უძრავი ქონების სარეგისტრაციო 

მონაცემები (მერის მიერ გამოცემული ბრძანებები და საკადასტრო ნახაზები).  

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 05 აპრილის N1/1- 1863 ბრძანებით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გადმოეცა (ს/კ 26.10.20.105) უძრავი ქონება, რომელიც მერის 

N 36.36220979 ბრძანების თანახმად დარეგისტრირდა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებად. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 17 მაისის N1 /1- 2709 ბრძანების 

საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს (ს/კ. 237114635) გადმოეცა (ს.კ. 26.05.36.437) 

უძრავი ქონება, რომელიც მერის ბ36.36221672 ბრძანების თანახმად დარეგისტრირდა, 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებად. შპს. „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“-ს (ს.ნ. 

202886788) და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს (ს.ნ. 237114635) შორის 2022 წლის 7 ივნისს 

გაფორმებული თხოვების ხელშეკრულების საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 

უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით, რეგულარულ მარშუტზე 

მოძრაობის მიზნით, გადმოეცა შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“-ს ( ს.ნ. 202886788) 

საკუთრებაში არსებული 3 (სამი) ერთეული ავტობუსი (სახელმწიფო ნომრით : DD315-VD; 

DD-382-VD; DD-390-VD), რომელიც შემდგომში გადაეცა შ.პ.ს. „ოზურგეთის სატრანსპორტო 

კომპანია“-ს.  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების იჯარის შემოსავალმა 

შეადგინა 11675,70 ლარი. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების 

პრივატიზებიდან შემოსავალმა შეადგინა 25854 ლარი. სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების იჯარის შემოსავალმა შეადგინა 10806,33 ლარი. 

 

 


