
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 2019 წლის გაწეული 

საქმიანობის   ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის წინამდებარე ანგარიში მოიცავს 
პერიოდს 2019 წლის 0 1  იანვრიდან 2020 წლის 01 იანვრამდე. 

საანგარიშო პერიოდში სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის დამტკიცებული გეგმა ითვალისწინებდა 29 საკითხის 
შესწავლას, განხილვას, მიმოხილვასა და შესაბამისი წინადადებების, 
რეკომენდაციებისა და დასკვნების მომზადებას. ფაქტობრივად კომისიის მიერ 
შესწავლილი იქნა 38 საკითხი, სხვადასხვა პროექტებზე მომზადდა 46 დასკვნა. 
დასკვნები მომზადდა არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 
შესწავლას, განხილვას, სხვადასხვა დონის წინადადებების, რეკომენდაციებისა და 
გადაწყვეტილებების მიღებას ძირითადად დაექვემდებარა:

- მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი (1 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიის   კეთილმოწყობის   და   შესაბამისი   

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება (30 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერების რეაბილიტაცია

(2 პროექტი);
- სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია (3 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების საზღვრების შეცვლა 
       (1 პროექტი);
- წყალმომარაგებისა   და   წყალანირების   მოწესრიგებაზე   და   რეაბილიტაცია (2

პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის  მართვაში  არსებული  ადრეული  და  სკოლამდელი 

აღზრდის ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა  (2 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების და ნარჩენების

მართვის გაუმჯობესება (1 პროექტი);
- გარე განათების მოწყობა (3 პროექტი);
- ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მართვა და ადგილობრივი მნიშვნელობის 

გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია-მოწესრიგება (26 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირება (1 პროექტი);
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა

და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება (1 
პროექტი);

- მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  გეოგრაფიული  ობიექტების  სახელდება  (3
პროექტი);

- გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება (1 პროექტი);
- სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (1 პროექტი);

- მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო სისტემისა და მონაცემთა ბანკის  გამოყენება

(1 პროექტი).

კომისიის საქმიანობის ზემოთ აღნიშნული მიმართულებების მიხედვით 



შესწავლილი იქნა 84 საკითხი (პროექტი), რომელთა განხორციელებაზე კომისიას 
პერიოდული და მუდმივი მონიტორინგი ჰქონდა დაწესებული.

საანგარიშო წლის განმავლობაში კომისიას შესწავლა-განხილვის მიზნით დაეწერა 
ცალკეული მოქალაქეთა 14 განცხადება და 8 კოლექტიური განცხადება. აღნიშნული 
რაოდენობის განცხადებებში დაფიქსირებული პრობლემების უმეტესი ნაწილი 
გადაწყვეტილია (6), გადაწყვეტის პროცესშია (3) ჯერჯერობით, რეაგირების გარეშე 
დარჩენილია 4 საკითხი. კომისიის წევრების უშუალო ჩარევის შედეგად მერიამ 
უზრუნველყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით 200 მეტი მოქალაქის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება. აქ საქმე ეხება მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პრობლემების 
გადაწყვეტას.

კომისიამ საანგარიშო პერიოდში მოისმინა მუნიციპალიტეტის მერიის 3 
სტრუქტურული ერთეულის ანგარიში კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
განხორციელების ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ. დაგეგმილი იყო 
მუნიციპალიტეტისათვის  ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების, კერძოდ 
ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელის ანგარიშის მოსმენა კურორტ 
გომისმთაზე მიმდინარე პროცესების მართვის გაუმჯობესებისა და მოწესრიგების საქმეში 
მიღწეულ შედეგებთან დაკავშირებით, მაგრამ იგი არ შედგა ობიექტური მიზეზებით 
განპირობებული ფაქტორების არსებობის გამო. სტრუქტურული ერთეულების ანგარიშების 
მოსმენის შედეგები აისახა კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნებში, წინადადებებსა და 
რეკომენდაციებში.

მოგაწვდით მოკლე ინფორმაციას სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის პროგრამულ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი 
პროექტების ჩამონათვალს, რომელიც განხორციელდა საანგარიშო 2019 წელს. ეს 
პროექტებია:

- ოზურგეთი ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით 4198 გრ/მ გზის 
რეაბილიტაცია;

- ოზურგეთი - ნინოშვილი- ლესას გზიდან ბაილეთის ცენტრის გავლით 5667გრ/მ 
გზის რეაბილიტაცია;

- ცხემლისხიდი -ვაკიჯვარის ბაღდათის ეკლესიამდე დამაკავშირებელი 1662 გრ/მ 
გზის რეაბილიტაცია;

- სოფ. დვაბზუს ცენტრიდან სოფ. ბოხვაურის სასაფლაომდე 1387 გრ/მ გზის 
რეაბილიტაცია;

- სოფ. ხვარბეთის გავლით კონჭკათის საზღვრამდე დამაკავშირებელი 4868 გრ/მ 
გზის რეაბილიტაცია

- გაღმა დვაბზუ-ბახვის ცენტრალურ გზამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

- 2019 წელს დაიწყო და მიმდინარე წელს დასრულდება  დონაურის გავლით 
ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი 6032 გრ/მ გზის რეაბილიტაცია.

სულ ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მოასფალტდა და ასფალტ-ბეტონის საფარი 
მოეწყო 7015 გრ/მ გზებზე.აღნიშნული სამუშაოები განხორციელდა: მაიაკოვსკის, 
გურიელის, ანდღულაძის, 26 მაისის, ვაჟა ფშაველას, გიორგი სალუქვაძის, ჯანაშიას, 
შევჩენკოს,ყაზბეგისა და სხვა ქუჩებზე. სულ ქალაქის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული 
გზების საერთო სიგრძე 7015 გრ/მ შეადგენს. სულ ზემოთ აღნიშნული ქუჩების 
რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 9038809 ლარი.

მუნიციპალიტეტის 25 ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყო 1800,0 ათასი 



ღირებულების ბეტონის გზები, მათ შორის ბახვში - 1584გრ/მ; კომნჭკათში - 1760გრ/მ; 
ნატანებში 2582გრ/მ და ა. შ.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო 
გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით ქალაქის ტერიტორიაზე - გურამიშვილისა და 
რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე დამონტაჟდა შუქნიშანი, 2 ლოკაციაზე მოეწყო 218გრ/მ 
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები. ამასთან ერთად, ოზურგეთის ტერიტორიაზე 
დამონტჟდა 68 ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა.

საანგარიშო წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 აპრილის, პეტრიწის, ჭავჭავაძისა და 
გურიის ქუჩების ამორტიზირებულ ტროტუარებს; მოეწყო და რეაბილიტირებული იქნა 10-
მდე სპორტული ნაგებობა; სკვერების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების 
კეთილმოწყობის და ფასადების მოწესრიგება, კანალიზაციისა და წყალანირების ქსელის 
მოწესრიგებაზე სულ დაიხარჯა 585 ათასზე მეტი ლარი; 2019 წელს დაიწყო და მიმდინარე 
წელს დასრულდება სოფ. ოზურგეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია; სარემონტო 
სამუშაოები ჩაუტარდა 7 ერთეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს; 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები განხორციელდა სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
განხორციელებისათვის რამოდენიმე სოფელში მოეწყო ჭაბურღილები; რეაბილიტაცია 
ჩაუტარდა მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქსელს; სხვადასხვა 
ლოკაციებზე მოეწყო 503 გრ/მ სანიაღვრე არხები, 1010,0 ათასი ლარის ფარგლებში 
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 21 საჯარო სკოლას; 300 პროექტზე მეტი განხორციელდა 
სოფლის მხარდასაჭერი პროგრამით.

გასულ საანგარიშო წელს დაიწყო და მიმდინარე წელს დასრულდება სსიპ-საგანგებო 
სიტუაციებისა და კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ძალიან 
მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება.

ზემოთ აღნიშნული პროექტების განხორციელების  შედეგად მიღწეული ეფექტი 
მნიშვნელოვანია, როგორც შესრულებული სამუშაოების რაოდენობრივი, ასევე 
ხარისხობრივი თვალსაზრისით. სახეზეა მოქმედი ხელისუფლების სერიოზული 
ძალისხმევა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მასშტაბების 
განუხრელი ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების თვალსაზრისით.

კომისიამ მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია პროგრამულ ბიუჯეტში 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისას შუალედური და საბოლოო 
შედეგების მათი შეფასების ინდიკატორების სრულყოფილად ასახვის მიზნით. 
აღნიშნულის შესახებ უფრო სრულყოფილ ინფორმაციას ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის განხილვის შედეგებზე დაყრდნობით კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნაში 
ავსახავთ.

საანგარიშო პერიოდში კომისიაში არ შემოსულა არც ერთი განცხადება და საჩივარი, 
რომელიც შეეხებოდა სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურული 
სამუშაოების შესრულების პროცესში დაშვებული გადაცდომებსა და კანონდარღვევებს. 

ამასთან ერთად, გასულ საანგარიშო წელს კომისიას შესწავლის და განხილვის 
მიზნით დაეწერა მოქალაქე        ფოცხიშვილის განცხადება მუნიციპალიტეტისათვის მის 
მიერ გადაცემული 400მ2  მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ 
ადგილმონაცვლეობის წესით მასზე გაცემული მიწის ნაკვეთის ფართობის სხვა მოქალაქის 
მიერ გადაფარვის შედეგად წარმოშობილი პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში დახმარების 
აღმოჩენის შესახებ. კომისიამ შეისწავლა ზემოთ აღნიშნული მოქალაქის განცხადება, 
განიხილა კომისიის სხდომაზე და მოამზადა დასკვნა, რომელიც შესაბამისი ორგანოების 
მიერ საფუძვლად დაედო მოქალაქის სასარგებლოდ მიღებულ კანონიერ 



გადაწყვეტილებას.
კომისიას გასულ საანგარიშო წელს დაეწერა შპს „ასკანგელ ალიანსის“ 

ხელმძღვანელის განცხადება კომპანიისათვის სხვა იურიდიული პირის საკუთრებაში 
არსებული სატრანსპორტო ხიდის გამოყენების შეზღუდვის შედეგად წარმოშობილი 
პრობლემის მოგვარებაში დახმარების აღმოჩენის შესახებ. განცხადებაში აღნიშნული 
პრობლემის მოგვარების საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება 
სცილდება საკრებულოს ფუნქციებს, მაგრამ როგორც წარმომადგენლობითმა ორგანომ 
მაინცმოამზადა დასაბუთებული დასკვნა, რომელიც მოდავე მხარეებს მოუწოდა 
მოლაპარაკების გზით უზრუნველყონ პრობლემის ორივე მხარისათვის მისაღები 
გადაწყვეტილების მიღება, საკრებულოს, როგორც შუამავალის მონაწილეობით.

     კომისიას თითქმის ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს მერიის სტრუქტურებში 
შემავალ ორგანიზაციებთან და შესაბამის სამსახურებთან. კომისიამ გასული საანგარიშო 
წელს სხვადასხვა მიმართულების ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაწყვეტის 
მოთხოვნით სამუშაო შეხვედრა გამართა 59 მოქალაქეებთან და 4-ჯერ მოქალაქეთა 
ცალკეულ ჯგუფებთან.

კომისიამ აგრარულ საკითხთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისიასთან ერთად ჩაატარა 6 ერთობლივი სხდომა. შესაბამისად, აღნიშნულ 
კომისიასთან ერთად სხვადსხვა პროექტზე მომზადდა 5 დასკვნა, შესაბამის სახელმწიფო 
სტრუქტურებში გაიგზავნა აუცილებელი რეაგირების მოთხოვნა მოსახლეობიდან 
შემოსულ კონკრეტულ წინადადებებზე (ოქროს და სიენიტის მოპოვებისა და ქვიშა-ხრეშის 
დამუშავების პრობლემებზე).

კომისიის მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც 
არსებითად არა, მაგრამ გარკვეულწილად ხელს უშლის კომისიის ეფექტურ 
ფუნქციონირებას, მათ შორის

1. კომისიასთან არსებული სამუშაო ჯგუფების სუსტი ჩართულობა კონკრეტული 
შესწავლის პროცესებში, თუმცა 2019 წელს ამ მიმართულებით გაუმჯობესების 
ტენდენციები დაფიქსირდა.

2. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის 
მერიის მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციების 
დაგვიანებით მოწოდება, ან საერთოდ უპასუხოდ დატოვება. აღნიშნული ეხება 
მოსახლეობიდან შემოსულ პეტიციებსაც, რომელიც ეხებაინფრასტრუქტურული 
პროექტების მიზანშეწონილობას. 

3. სხვა კომისიებთან საქმიანობის კოორდინაციის არაეფექტური მექანიზმი. მაგ. 
მერიის მიერ შემოტანილი პროექტი, რომელიც ეხება არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 
ნაკვეთის იჯარით ან უსასყიდლოდ გადაცემას, მაგრამ ითვალისწინებს სივრცის 
დაგეგმარების ელემენტებსაც, არ ეწერება განსახილველად შესაბამის კომისიას.

და ბოლოს, კომისია თვის საქმიანობას წარმართავდა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის, საკრებულოს რეგლამენტისა და კომისიის დებულების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით.


