
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა და 

ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის გოჩა კილაძის  მიერ 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის 

ჩათვლით გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

   როგორც მოგეხსენებათ ანგარიშგება თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირების საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და 

კანონით დაწესებული ვალდებულებაა.

  ჩემი ანგარიში წარმოადგენს, საკრებულოს თანამდებობის პირის, აგრარულ საკითხთა 

და ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის  

შესაბამის ანგარიშს.    

  შევეცდები ანგარიშის საერთო სტრუქტურიდან გამომდინარე ჩემს გამოსვლაში 

შევეხო,  შესრულებული სამუშაოს შესახებსტატისტიკურ ინფორმაციას, რაც რა თქმა 

უნდა ციფრობრივი მონაცემებია. ანგარიშის უმნიშვნელოვანეს, ანალიტიკურ ნაწილში 

შევეცდები შევაფასო გაწეული საქმიანობა:  კონკრეტულად რა იყო დაგეგმილი, რა იქნა 

მიღწეული, რა ვერ შესრულდა და რა ხარვეზები იყო.  რაც შეეხება მომავალი წლის 

მუშაობის პერსპექტივებს და პრიორიტეტებს, რომელიც შეთანხმებულია კომისიის 

წევრებთან, დასკვნით ნაწილში შემოგთავაზებთ.  მაშ ასე, ჩვენი საქმიანობა სამუშაო 

გეგმის შემუშავებით დაიწყო, სადაც დეტალურად გაიწერა ძირითადი 

მიმართულებები, ჩვენს კომისიის სფეროს მიკუთვნებული ვალდებულებები, 

შესრულების ვადები და პასუხისმგებელი პირები.  

    კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 18 წევრია. შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს  

2017 წლის  14 დეკემბრის   N 13  დადგენილებით   დამტკიცდა აგრარულ საკითხთა და 

ქონების მართვის,ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულება, რომელიც, 

სხვა კანონმდებარე აქტებთან ერთად, ჩვენი სახელმძღვანელო დოკუმენტია. 

     საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული 2017 

წლის 22 დეკემბრის N 34 ბრძანების შესაბამისად კომისიების ჩატარების გეგმა გრაფიკის 



შესაბამისად ვატარებდი კომისიის სხდომებს. 

 საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს თავმჯდომარის  მიერ  2018 წლის 26 დეკემბრის 

N 178 ბრძანებით დამტკიცდა კომისიის  სამუშაო გეგმა შესაბამისად, კომისიამ 2019 

წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ჩაატარა 24  სხდომა აქედან სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიასთან ერთად  8 სხდომა.  

სხდომებზე სულ განხილულ იქნა 81 საკითხი.

  სტატისტისტიკის მიღმა მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მნიშვნელოვანი 

ტენდეციების დანახვა შეიძლება. კომისიის განხილულ საკითხთა ჩამონათვალშია         

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავმოძრავი 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება. აღვნიშნავ, რომ 

არ შეიმჩნევა მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მიწების გასხვისების გაზრდილი 

აქტივობა. საგულისხმოა, რომ  მუნიციპალიტეტში იჯარით გაცემულ ქონებაზე 

შემოსავალმა შეადგინა 77710,34 ლარი, ხოლო ქონების გაყიდვით შემოსულმა თანხამ 

შეადგინა 243706,51 ლარი.

კომისიამ  წარმოადგინა  21 დასკვნა რომლებიც წარდგენილი იქნა საკრებულოს 

ბიუროსა და საკრებულოს სხდომეზე. აგრეთვე გადაგზავნილი იქნა მუნიციპალიტეტის 

მერიაში აქვე არ შემიძლია არ ავღნიშნო, რომ სასურველია, რომ უფრო მეტად 

დავინტერესდეთ რა რეაგირება მოჰყვა ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, 

რადგან ზოგადად, საკრებულოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა კონტროლის 

განხორციელება მისი აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობასა და საკრებულოს 

გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე. თვითკრიტიკით  ავღნიშნავ,  ამ მხრივ მუშაობის 

გააქტიურება გვმართებს. 

 კომისია პერიოდულად ისმენდა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის 2019 წელში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. ეს პროცესი საჭიროა მეტი ჩართულობით, საკითხის დეტალიზებით 

და პერიოდულობის სიხშირის გაზრდით მიმდინარეობდეს. 

                                                                                                                                                                                                                                  

კომისიის სხდომაზე მოსმენილი და მოწონებული იქნა 2018 წლის ბიუჯეტის 

შესრულების                 ანგარიში.

კომისია აქტიურად მუშაობდა მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურებთან  



საკრებულოსთან ერთად  2020 წლის ბიუჯეტის განხილვა დამტკიცებაში .

 

კომისიამ განსაკუთრებული მუშაობა აწარმოა მუნიციპალიტეტში ქონების, აგრარულ 

და ბუნებრივი საკითხების  მიზნით. არ დარჩენილა მუნიციპალიტეტის არცერთი 

ადმინისტრციული ერთეული, სადაც კომისია მუნციპალიტეტის მერიის  შესაბამის 

სამსახურთან ერთად არ წასულიყო და ადგილზე მოსახლეობასთან ერთად არ 

შეჯერებულიყო საკთხები და რომლის შემდეგ კომისია მსჯელობდა არნიშნულ 

საკითხებზე და იღებდა გადაწყვეტილებებს, საკრებულოს ბიუროსა და სხდომებზე 

განსახილველად და დასამტკიცებლად.

საანგარიშო პერიოდში კომისია განიხილავდა შემოსულ წერილებსა და 

კორესპოდენციებს სულ 20-ი. რომელებსაც გაეცა პასუხები. 

საანგარიშო პერიოდში, ყოველი თვის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში და 

ყოველკვარტალურად, კომისია ისმენდა და აფასებდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის   ანგარიშებსა. 

კომისიამ გააკეთა შეფასებები და წარდგენილი იქნა საკრობულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად.

კომისია სისტემატიურად უზრუნველყოფდა შემოსული წერილების, განცხადებებისა 

და პროექტების განხილვას. უფლებამოსილების სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებზე 

იკვლევდა მოსახლეობის ინტერესებს.

 ყოველთვიურად აბარებდა ანგარიშს, რომელის საჯაროვდებოდა და დაინტერესებულ 

პირებს აძლევდა შესაძლებლობას ეთანამშრომლა ნებისმიერ საკითხზე. 

ვფიქრობ, 2020 წელი კომისიის და პირად ჩემი გააქტიურებით გამორჩეული იქნება. 

კომისიის წინაშე არსებული გამოწვევები ერთობლივი ძალისხმევით დაძლეული 

იქნება. აქვე მინდა თითოეულ თქვენთაგანს, განსაკუთრებით საკრებულოა აპარტს 

მადლობა გადაუხადო.  სხდომების ორგანიზაციუ-ტექნიკური  უზრუნველყოფა 

მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა,  მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული 

ინსტრუმენტების გამოყენება მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა. 

  კომისიამ მიღებული გამოცდილების საფუძველზე შეიმუშავა 2020 წლის სამუშაო 

გეგმა, რაც იმედს იძლევა იმისა, რომ მიმდინარე წელში მისი მუშაობა უფრო ნაყოფიერი 

და წარმატებული იქნება.


