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ანგარიში მომზადებულია „გურიის სამოქალაქო ცენტრის“ მიერ პროექტის „მოქალაქეები 

უკეთესი ქალაქისთვის“ ფარგლებში ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური 

მხარდაჭერით. ავტორების მიერ ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა, არ 

გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას, შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი 

მასალის შინაარსზე. 



შესავალი 
 

წარმოდგენილი ანგარიში მომზადებულია „გურიის სამოქალაქო ცენტრის“ მიერ 

პროექტის „მოქალაქეები უკეთესი ქალაქისთვის“ ფარგლებში ფონდ „ღია 

საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ ტექსტში 

გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას, 

შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

ანგარიშში ასახულია 2020-2021 წლებში 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ურბანული გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესი; 

• მოქალაქეთა ჩართულობა აღნიშნული გადაწყვეტილებების მიღებაში; 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების რეაგირება მოქალაქეთა მიერ 

შეტანილ განცხადებებზე. 
 

მშენებლობის ნებართვები 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას1. მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის საფუძვლებია საქართველოს ორგანული კანონი - ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი, საქართველოს კანონი - საქართველოს სივრცის 

დაგეგმარების, არქიტექტორული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი და 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილება „მშენებლობის 

ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და 

პირობების შესახებ“. მუნიციპალურ დონეზე ოზურგეთს არ გააჩნია 

ქალაქთმშენებლობითი საკითხების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტი. 

2021 წლის მაისში 9 აპრილის ქუჩაზე გაიხსნა წმინდა გიორგის ტაძარი. 

მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებით მდიდარ არეალში 

განხორციელდა.  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის და მასთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები ასევე რეგულირდება საქართველოს კანონით 

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ 

კანონი ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ობიექტების 

ირგვლივ ან/და მათი გავრცელების ან გავლენის არეალში კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავი ზონის არსებობას. დამცავი ზონების ფარგლებში მოქმედებს 

ექსპლუატაციის განსაკუთრებული რეჟიმი, რომლის დანიშნულებაა, მის საზღვრებში 

 
1 საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 16, პუნქტი 2, 
ქვეპუნქტი „ნ“ 



არსებული კულტურული მემკვიდრეობა დაიცვას არასასურველი ზეგავლენისაგან2. 

კანონი გამოყოფს ორი სახის დამცავ ზონას, ინდივიდუალურსა და ზოგადს, 

რომელთაგან პირველი, ინდივიდუალური დამცავი ზონა დგინდება ავტომატურად, 

ძეგლის სტატუსის მინიჭებისთანავე, ზოგადი დამცავი ზონის განსაზღვრა კი ხდება 

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების შემუშავების წესების“ შესახებ 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.  

მშენებლობის ნებართვა 9 აპრილის ქუჩის #10-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

გაიცა 2019 წლის 9 იანვარს. მშენებლობის ნებართვა გაცემულია „მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესის და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების მიხედვით, მშენებლობის 

ნებართვის გაცემამდე, 2018 წლის 5 სექტემბერს მოხდა მოქალაქე გივი კიკვაძის 

(შემოქმედელი ეპისკოპოსი იოსები) კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლოდ 

გამოყენების პირობების დადგენა. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების 

პირობებში მითითებულია, რომ მიწის ნაკვეთი არ მდებარეობს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში. 

მიწის ნაკვეთის ირგვლივ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღრიცხული სამი არქიტექტურული ობიექტი 

მდებარეობს,  

• გურიელების სახლი (აღრიცხვის ნომერი N16091)  

• დიმიტრი გურიელის სასახლე (N16092) და 

•  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი (N18034). 

 

 
 

2 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მუხლი 3, პუნქტი „კ“ 



 თუმცა აღნიშნულ ობიექტებს ძეგლის სტატუსი მინიჭებული არ აქვს. ასევე არ 

არის დადგენილი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონა. ასეთი ზონის 

არსებობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებული იქნებოდა 

გაეთვალისწინებინა შესაბამისი დამცავი ზონის რეჟიმი მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის დროს. დამცავი ზონის არარსებობამ გამოიწვია მშენებლობის 

განხორციელება კულტურული ღირებულების მქონე შენობა-ნაგებობების და 

ისტორიული განაშენიანების კონტექსტის გათვალისწინების გარეშე.  

 მოქალაქეების და ადგილობრივი მედიის დაინტერესება გამოიწვია ასევე 

ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ტროტუარზე რკინის კონსტრუქციის განთავსებამ.3  

 ჭავჭავაძის ქუჩაზე განთავსებული ნაგებობა შეესაბამება დროებითი (საძირკვლის 

არ მქონე) შენობა-ნაგებობის კატეგორიას.4 დროებითი შენობა-ნაგებობის 

მონტაჟი/განთავსება ითვლება ახალ მშენებლობად5. დროებითი შენობა-ნაგებობა, 

განიხილება, როგორც I კლასის მშენებლობა და არ საჭიროებს მშენებლობის 

ნებართვას, თუმცა კანონით, ასეთი კლასის შენობა-ნაგებობებისთვის 

გათვალისწინებულია მშენებლობის შეტყობინების ვალდებულება.6 

 ასეთი ტიპის მშენებლობაზე, უფლებამოსილ განმცხადებელს წარმოადგენს მიწის  

ნაკვეთის/შენობა-ნაგებობების  მესაკუთრე, მოსარგებლე ან მისი/მათი  

უფლებამოსილი   პირი,  რომელსაც  აქვს  შეტყობინებით განსაზღვრული 

სამუშაოების წარმოების ინტერესი. 

 აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ტროტუარის ნაწილია. ტროტუარი წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტისთვის კანონით მიკუთვნებულ ქონებას7. ჭავჭავაძის ქუჩის 

ტროტუარზე, რეგისტრირებულია იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული 

სამწლიანი სარგებლობის უფლება 36 მ2 მიწის ნაკვეთზე, რაც წარმოადგენდა საკმარის 

საფუძველს იმისთვის, რომ განმცხადებელს წარმოშობოდა დროებითი ნაგებობის 

მშენებლობის შესაძლებლობა. 

 ტროტუარის როლი მნიშვნელოვანია ქალაქის ცხოვრებაში. ის საჯარო სივრცეა 

და ქუჩის მთავარი ნაწილია, რომელიც ქუჩას სოციალურად და ეკონომიკურად 

 
3http://guriismoambe.com/archives/32243?fbclid=IwAR2bry5T6XyIwk4TajHLX0XEgtqza4gnR5txGSCUg1lfR8DlMOI
PS-CzmSk  
4 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის 

გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“, მუხლი 2, 

პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ვ“  
5 იგივე, პუნქტი 2 
6 საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსი, მუხლი 3, პუნქტი „ჯ“ 
7 საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 107, 

პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ა“ 

http://guriismoambe.com/archives/32243?fbclid=IwAR2bry5T6XyIwk4TajHLX0XEgtqza4gnR5txGSCUg1lfR8DlMOIPS-CzmSk
http://guriismoambe.com/archives/32243?fbclid=IwAR2bry5T6XyIwk4TajHLX0XEgtqza4gnR5txGSCUg1lfR8DlMOIPS-CzmSk


აქტიურს ხდის. საუკეთესო დიზაინის ტროტუარმა შეიძლება ფეხით სიარული 

მიმზიდველი გახადოს და ქუჩაზე ეკონომიკურ აქტივობას შეუწყოს ხელი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას არ აქვს დადგენილი სტანდარტი 

ტროტუარზე არსებული სხვადასხვა ზონების (ღია კაფეს ზონა, ფეხით 

მოსიარულეთა ბილიკი, ქუჩის ავეჯის ზონა)8 მინიმალური ზომების შესახებ, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ფეხით მოსიარულეთათვის საკმარისი სიგანის 

თავისუფალი  ბილიკის შენარჩუნება. ჭავჭავაძის ქუჩის შემთხვევაში ტროტუარზე 

დატოვებულია დაახლოებით 3 მეტრი სიგანის თავისუფალი სივრცე ფეხით 

მოსიარულეთათვის, თუმცა სტანდარტების არარსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვა 

შემთხვევებში ტროტუარის ათვისება კერძო ობიექტების მიერ საჯარო ინტერესის 

საზიანოდ.  

 

გამწვანება 
 

ქალაქ ოზურგეთში ასევე მნიშვნელოვანია გამწვანების საკითხი. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის  ოფიციალური მონაცემების მიხედვით  ქალაქის 

ფარგლებში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანება შეადგენს 2,32 კმ2–ს. ეს მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება საქართველოს მთავრობის მიერ რეკომენდებულ მაჩვენებელს. (5,0-7,5 მ2)9. 

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში „უფლება სუფთა ჰაერზე“ 

აღნიშნულია, რომ მუნიციპალიტეტებში არ არის დამტკიცებული გამწვანების 

კოეფიციენტის მაჩვენებლის შეფასების სტანდარტი, რის გამოც ზუსტი მონაცემები 

ხელმისაწვდომი არ არის. ამავე ანგარიშის მიხედვით მუნიციპალიტეტების 

აღმასრულებელ ორგანოებს ეძლევათ რეკომენდაცია განსაზღვრონ ერთ სულ 

მოსახლეზე გამწვანების კოეფიციენტი, დაადგინონ აღნიშნული მაჩვენებლის 

შეფასების სტანდარტი და გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები გამწვანებულ საჯარო 

სივრცეებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.10 შესაბამისად მნიშვნელოვან 

გარემოებას წარმოადგენს საჯარო და კერძო ნაკვეთებზე საკმარისი გამწვანების 

შენარჩუნება.  

 
8 Urban Street Design Guide, National Association of City Transportation Officials 
9 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 260, 2019 წლის 3 ივნისი 
10 ანგარიში „უფლება სუფთა ჰაერზე“, საქართველოს სახალხო დამცველი, გვ. 36,40, 2019 წ. 



2021 წლის 10 თებერვალს ექადიის უბანში წმინდა გიორგის ქუჩის დასაწყისში, 

წიწვოვან კორომში მოიჭრა ზრდასრული საღი კედრები. აღნიშნულმა ფაქტმა უბნის 

მოსახლეობის და აქტივისტების მწვავე რეაქცია გამოიწვია.11 12 

წმინდა გიორგის ქუჩის დასაწყისში წიწვოვანი ხეების კორომი გაშენდა 1950-

იან წლებში. საჯარო რეესტრის ამონაწერების მიხედვით ტერიტორია წლებია, 

წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოჭრას 

არეგულირებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 მაისის 

№34 დადგენილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე 

ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესი“. აღნიშნული დადგენილება ეხება მხოლოდ 

საჯარო სივრცეებში არსებულ მწვანე ნარგავებს და მის მოვლის წესს. ის არ 

ვრცელდება კერძო საკუთრებაში არსებულ მწვანე ნარგავებზე. ქალაქ ოზურგეთის 

ტერიტორიაზე, მესაკუთრის მიერ საკუთარ მიწის ნაკვეთში ხის მოჭრა არ 

წარმოადგენს კანონის დარღვევას. კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში 

მესაკუთრეს არ აქვს ვალდებულება ხის მოჭრა შეუთანხმოს მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელ ორგანოს.  

კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე ხის მოჭრის რეგულირება 

მუნიციპალიტეტის მიერ შესაძლებელია მხოლოდ გენერალური გეგმის მეშვეობით. 

საქართველოს კანონი, „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ მიხედვითაც განაშენიანების დეტალური გეგმის 

შემადგენლობა, სხვა საკითხებთან ერთად ასევე მოიცავს გამწვანების მინიმალურ 

კოეფიციენტს.13 აღნიშნული კოეფიციენტის გათვალისწინება ხდება 

მუნიციპალიტეტის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს იმ შემთხვევაში თუ 

მუნიციპალიტეტს აქვს გენერალური გეგმა და განაშენიანების დეტალური გეგმა. 

გამწვანების კოეფიციენტი (კ-3) განსაზღვრავს გამწვანებისთვის და 

წყალგამტარიანობისთვის განკუთვნილ მინიმალურ ფართობს.14 

 
11 http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/tsitsvovani-kheebis-mochra-
daushvebelia?fbclid=IwAR3tuMfOwdnsbIBAANP2X6oL1O_drTDOT11OpT293yWHq89Q7c4t3IZKcj4#.YCPZdz1rlM0.f
acebook  
12 
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96
%e1%83%94-
%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-
%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9h
td1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY  
13 საქართველოს კანონი, „საქართველოს სი 

ვრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ მუხლი 41. 
14 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება „ტერიტორიების გამოყენების 

და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ მუხლი 37. 

http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/tsitsvovani-kheebis-mochra-daushvebelia?fbclid=IwAR3tuMfOwdnsbIBAANP2X6oL1O_drTDOT11OpT293yWHq89Q7c4t3IZKcj4#.YCPZdz1rlM0.facebook
http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/tsitsvovani-kheebis-mochra-daushvebelia?fbclid=IwAR3tuMfOwdnsbIBAANP2X6oL1O_drTDOT11OpT293yWHq89Q7c4t3IZKcj4#.YCPZdz1rlM0.facebook
http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/tsitsvovani-kheebis-mochra-daushvebelia?fbclid=IwAR3tuMfOwdnsbIBAANP2X6oL1O_drTDOT11OpT293yWHq89Q7c4t3IZKcj4#.YCPZdz1rlM0.facebook
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9htd1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9htd1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9htd1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9htd1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY
http://alion.ge/2021/02/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/?fbclid=IwAR2OjtGPKgP8D0MiMuAbKzVC9_ZDK9htd1L5VvW6mMXa1o8kYso_vDHsFdY


ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის და შესაბამისად, კონკრეტული 

ტერიტორიებისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის არარსებობის პირობებში, 

მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას მშენებლობის 

განმახორციელებელს საკუთარ მიწის ნაკვეთზე მოსთხოვოს  გამწვანების 

კოეფიციენტის დაცვა. 

2018-2020 წლებში ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

გაცემული ყველა სამშენებლო ნებართვის მოპოვება ვერ მოხერხდა. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიამ არ გასცა საჯარო ინფორმაცია პერსონალური 

ინფორმაციის დაცვის მოტივით.15 მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმა 

წარმოადგენს კანონდარღვევას. მშენებლობის ნებართვა არის საჯარო ინფორმაცია, ის 

ჯდება ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში მოცემული საჯარო ინფორმაციის 

განმარტებაში16. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებული იყო გაეცა 

აღნიშნული ინფორმაცია და კანონის შესაბამისად დაეშტრიხა მასში არსებული 

პერსონალური მონაცემები (მაგ. პირადი ნომრები ან სხვა შესაძლო პერსონალური 

ინფორმაცია). მშენებლობის ნებართვის, როგორც საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

გარეშე შეუძლებელია მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის მონიტორინგისა და 

სამოქალაქო კონტროლის სრულყოფილად განხორციელება, რაც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ძირითად პრინციპებს ეწინააღმდეგება. 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა 
 

დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს 

საქართველოს მთავრობის  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

(ე.წ. რეგფონდი). 

რეგფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურები და 

კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის 7 თებერვლის 

N23 დადგენილებით. აღნიშნული პროცედურების და კრიტერიუმების მიზანი 

ადგილობრივი და რეგიონული პრობლემების წარმოჩენასა და გადაწყვეტასთან 

ერთად ასევე არის და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მოსახლეობის 

მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროექტების შერჩევის საწყისი 

პროცედურები, რომლებსაც პროექტი გადის მუნიციპალიტეტში, შემდეგია: 

 
15 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილი N 01-3621257210, პინი: 8081 
16 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლი 2, პუნქტი 1, ქვეპუნქი „მ“ 



• ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ წინადადებას ამზადებს 

მუნიციპალიტეტის მერი 

• მუნიციპალიტეტის მერი წინადადებას განსახილველად და შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მისაღებად უგზავნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

• პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების 

თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

• საკრებულოს მიერ მოწონებულ წინადადებას მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

2021 წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოიწონა 

12 სხვადასხვა საპროექტო წინადადება რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებლად.17 აღნიშნული 12 საპროექტო 

წინადადებიდან 4 პროექტის განხორციელება იყო დაგეგმილი ქალაქის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში: 

• დამენიას ქუჩის მოასფალტება (158 მ.) 

• ჯორჯიაშვილის ქუჩის I შესახვევის მოასფალტება (571 მ.) 

• ანასეულის შიდა ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (2290 მ.) 

• კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია (1498 მ.) 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 

პროექტების შერჩევაში გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები: მიუხედავად იმისა, რომ 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან პროექტების 

დაფინანსების ერთ-ერთი მიზანია მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის 

უზრუნველყოფა რეალურად, აღნიშნული პროექტების შერჩევაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის წინასწარ გაწერილი მექანიზმი არ არსებობს. საპროექტო 

წინადადების მომზადება ხდება ერთპიროვნულად მერის მიერ. მერს არ ევალება 

მოსახლეობასთან საჯარო კონსულტაციების გამართვა ან საპროექტო წინადადებების 

მომზადება მერიაში შესული მოქალაქეთა განცხადებების ან პეტიციების 

გათვალისწინებით, ის აგრეთვე არაა ვალდებული გაითვალისწინოს დასახლების 

საერთო კრების, ან სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მოსაზრებები, ასევე არაა 

ვალდებული ჩაატაროს საჯარო კონსულტაციები ან განხილვები საპროექტო 

წინადადების მომზადებამდე. საპროექტო წინადადება განიხილება მხოლოდ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, რომელიც იღებს განკარგულებას საპროექტო 

წინადადების მოწონების შესახებ. 

ცალკე პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მერის მიერ ხდება მომზადება 

საპროექტო წინადადებებია, რომელიც მოიცავს მხოლოდ პროექტის სახელწოდებას 

 
17 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებებები NN14, 24, 26, 43, 2021 წ. 



მაგ: „ქ. ოზურგეთში ჯორჯიაშვილის ქუჩის I შესახვევის მოასფალტება  (571 გრძ. მ)“. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ აგრეთვე ხდება მხოლოდ პროექტის 

სახელწოდების დამტკიცება. ბუნდოვანი რჩება პროექტის შინაარსი, მაგალითად 

ქუჩის რეაბილიტაციის შემთხვევაში მოიცავს თუ არა ის: 

• ქუჩების სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას 

• ტროტუარების რეაბილიტაციას 

• ქვეითთა გადასასვლელების მოწყობას 

• გარეგანათების მოწყობას 

• საველოსიპედო ბილიკების მოწყობას, 

• მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერების მოწყობას. 

 კიდევ უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს პროექტების შერჩევა და 

განხორციელება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მეშვეობით. არ არსებობს მუნიციპალური ფონდის მიერ პროექტის შერჩევის 

წინასწარ განსაზღვრული პროცედურა და კრიტერიუმები. მუნიციპალური 

განვითარების ფონდს აქვს შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მერის და 

საკრებულოს გარეშე შეარჩიოს და განახორციელოს მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 

ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევს. საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ხორციელდება ასევე 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ტენდერის მეშვეობით. 

განსახორციელებელი პროექტების და ასევე, პროექტების დიზაინების 

ცენტრალიზებულად შერჩევა გამორიცხავს მოქალაქეთა ჩართულობას და 

პროექტების განხორციელებას ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების 

შესაბამისად. 

მაგ: მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ  2020 წლის შემოდგომაზე 

თეატრის მიმდებარედ არსებულ პარკში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ფარგლებში საჭიროების გარეშე მოიჭრა მრავალწლოვანი საღი ჭადრები18 

ანალოგიურად, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით იქნა 

შეძენილი და განხორციელებული პროექტები 2021 წელს სახელმწიფო პროგრამა 

„განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში. 

აღნიშნული პროგრამა საქართველოს მთავრობამ 2021 წლის 26 აპრილს 

დაამტკიცა.19 პროგრამის დეკლარირებული მიზანია 63 მუნიციპალიტეტში 

ურბანული განახლება, მნიშვნელოვანი კულტურული, ისტორიული მემკვიდრეობის 

 
18 https://mtavari.tv/news/19269-garemosdamtsvelebi-ozurgetis-parkshi-istoriuli  
19 საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის №185 დადგენილება „სახელმწიფო პროგრამის – 

„განახლებული რეგიონების“ დამტკიცების შესახებ. 

https://mtavari.tv/news/19269-garemosdamtsvelebi-ozurgetis-parkshi-istoriuli


ობიექტების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების 

რეაბილიტაცია, ასევე რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, რეკრეაციულ პარკებში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი 

ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.  

 შეიქმნა პროგრამის განმახორციელებელი კომისია, რომლის შემადგენლობა 

განისაზღვრა ცენტრალური ხელისუფლების თანამდებობის პირებით. კომისიის 

უფლებამოსილებებში შევიდა: 

• პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევა; 

• პროგრამის ფარგლებში პროექტების მიმდინარეობის კოორდინაცია; 

• საპროექტო გადაწყვეტების, მათ შორის, პროექტის განხორციელების 

ადგილმდებარეობის, დიზაინის და სხვა, შეთანხმება.  

 სახელმწიფო პროგრამით „განახლებული რეგიონები“ განსახორციელებელი 

პროექტები, მისი შინაარსიდან გამომდინარე, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება. გურიის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტები სწორედ აღნიშნული 

კომისიის მიერ იქნა შერჩეული.20 კომისიამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებლად შეარჩია კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაციის 

პროექტი. პარკის რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 

უკვე შეძენილი იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 2019 წელს, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე.21 თუმცა 

მიუხედავად საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა, 

მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 და 2020 წლებში პარკის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები არ განუხორციელებია. 2021 წელს საქართველოს მთავრობამ 

„მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ მიერ მანამდე დაგეგმილი, მაგრამ ჯერ 

განუხორციელებელი პროექტები ერთ „პაკეტად“ შეკრა სახელწოდებით 

„განახლებული რეგიონები“. აღსანიშნავია ასეთი  მასშტაბური პროგრამის 

გამოცხადების თანხვედრა მიმდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების არჩევნებთან. მსგავსი პროგრამის საარჩევნო წელიწადს გამოცხადების 

რეალური მიზანი შესაძლოა განსხვავდებოდეს დეკლარირებულისგან და 

ამომრჩევლის გულის მოგებას  ემსახურებოდეს. 

 

 
20 http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=news/&id=4301  
21 ქალაქ ოზურგეთის პარკების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიში, გურიის სამოქალაქო ცენტრი, 2020  

http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=news/&id=4301
http://civicguria.ge/2020/03/23/%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a5-%e1%83%9d%e1%83%96%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%99%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1/


 
 პროგრამა ცენტრალიზებულად იმართებოდა და მუნიციპალიტეტების 

მონაწილეობა მხოლოდ საინფორმაციო კამპანიის და განხორციელების ნაწილში 

მონაწილეობით შემოიფარგლებოდა, რაც დეცენტრალიზაციის და სუბსიდიარობის 

პრინციპებს ეწინააღმდეგება.  

 

გენერალური გეგმის მიღების პროცესი 

2017 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მოქმედი მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო 

ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის მიღება და ქალაქში არსებული საჯარო და 

სარეკრეაციო სივრცეების დაცვა. 2020 წელს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია 

„ინოვაციების და სამოქალაქო განვითარების ცენტრის - პროგრესის სახლის“ მიერ 

განხორციელდა პროექტი „ქალაქ ოზურგეთში გენგეგმის მიღების პროცესის 

ადვოკატირება“. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი საქართველოს ღია 

საზოგადოების ფონდი იყო.  



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ქალაქის გენერალური გეგმის 

შემუშავების მიზნით მიწოდებულ იქნა რეკომენდაციები ხოლო ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარედგინა მოქალაქეთა პეტიცია „გენერალური 

გეგმა ოზურგეთს“.22  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ 

გამოეცხადებინა ტენდერი ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის მოსამზადებლად 

შესაბამისი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით და სანაცვლოდ, მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებს საკუთარი ძალებით მოემზადებინათ აღნიშნული დოკუმენტი. ასეთი 

მუნიციპალურ ორგანოდ განისაზღვრა ა.(ა).ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“. ცენტრს დამოუკიდებლად, 

მომსახურების შესყიდვის  გარეშე უნდა მოემზადებინა გენერალური გეგმა.  

ა.(ა).ი.პ. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის მიერ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2020 წლის საქმიანობის 

ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ა.(ა).ი.პ. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრს 

2020 წლის განმავლობაში შესრულებული აქვს 120 აზომვითი ნახაზი. 

შესრულებულია მეტწილად ქალაქ ოზურგეთის ქუჩების, ასევე ზოგიერთი 

ტროტუარისა და სკვერის აზომვითი ნახაზები. 

აზომვითი ნახაზების შედგენა ვერ ჩაითვლება ქალაქ ოზურგეთის 

გენერალური გეგმის საფუძვლების მომზადებისთვის საკმარის სამუშაოდ. 

ოზურგეთისთვის გენგეგმის პროექტმა უნდა მოიცვას ქალაქის საზღვრების 

შეფასების, სატრანსპორტო, სოციალური და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

დაგეგმვის, მიწის გამოყენების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საჭიროების 

შეფასების, პარკების და ღია სივრცეების დაცვის და განვითარების, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის და სხვა ელემენტები.23 ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 

აშკარაა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად, საკუთარი ძალებით, 

შესყიდვის გარეშე ვერ ახერხებს ქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავებას. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი პეტიციის 

საფუძველზე 2020 წლის 7  ოქტომბერს  შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი. 

დროებითი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა საკრებულოს 9 წევრის შემადგენლობით ქალაქ 

ოზურგეთის გენერალური გეგმის მომზადების პროცესში მოქალაქეთა 

ინფორმირებისა და ჩართულობის მიზნით.24  პეტიციის ხელმომწერები ითხოვდნენ, 

რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უზრუნველეყო ქალაქ 

 
22 http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/26 
23 ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის შედგენის წინასაპროექტო ურბანული ანალიზი, „პროგრესის 
სახლი“, 2020 
24 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 47, 7 ოქტომბერი, 2020 

http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/26
https://guria.ge/archives/1111
https://guria.ge/archives/1111


ოზურგეთის გენერალური გეგმის მომზადების პროცესის შესახებ მოქალაქეთა 

ინფორმირება და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა.   

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად25 დროებითი 

სამუშაო ჯგუფი ერთი თვის ვადით იქმნება, მისი უფლებამოსილების ვადა შეიძლება 

გაგრძელდეს თითო თვით, მაგრამ უფლებამოსილების საერთო ვადა არ უნდა 

აღემატებოდეს 6 თვეს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის 30 

დეკემბერს26, 2021 წლის 29 იანვარს27, 16 თებერვალს28 და 24 მარტს29 სამუშაო ჯგუფის 

უფლებამოსილების ვადა თითო თვით გააგრძელა. 

 ოზურგეთის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნიდან 6 თვე 2021 

წლის 7 აპრილს გავიდა. სამუშაო ჯგუფს არ გაუმართავს არცერთი სხდომა, სამუშაო 

შეხვედრა ან სხვა რაიმე ტიპის აქტივობა. მოქალაქეთა პეტიცია ვერ ჩაითვლება 

დაკმაყოფილებულად, რადგან დროებით ჯგუფს არ შეუსრულებია მისი შექმნის 

დანიშნულება. 

აღნიშნული პროცესი ავლენს სისტემურ ხარვეზებს როგორც საკრებულოს 

მიერ ქალაქის გენერალური გეგმის მომზადების პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობის უზრუნველყოფის, ასევე საკრებულოს მიერ მოქალაქეთა პეტიციების 

დროული და ეფექტიანი განხილვის კუთხით. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს არ აღმოაჩნდათ პოლიტიკური ნება ქალაქ ოზურგეთის გენერალური 

გეგმის მისაღებად და მათი მოქმედებები მიმართული იყო მხოლოდ მოქალაქეთა 

მოთხოვნების კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურებით მოჩვენებითი  

დაკმაყოფილებისკენ. 

 

მოქალაქეთა განცხადებებზე რეაგირებები 
  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გამოთხოვილი საჯარო 

ინფორმაციების მიხედვით შესწავლილ იქნა მუნიციპალიტეტის ორგანოების 

რეაგირება მოქალაქეთა მიერ პარკის/სკვერის მოწყობის მოთხოვნით შედგენილ 

განცხადებებზე. 2018-2021 წლებში მოქალაქეები ქალაქ ოზურგეთის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოსგან 

ითხოვდნენ პარკებისა და სკვერების მოწყობას შემდეგ მისამართებზე 

 
25 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 29 
26 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 66, 30 დეკემბერი 2020 
27 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 1, 29 იანვარი, 2021 
28 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 10, 16 თებერვალი, 2021 
29 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 17, 24 მარტი, 2021 



• შემოქმედელის ქუჩა; ელექტრონული პეტიციით30 

• ექადიის ტყე-პარკი წმინდა გიორგის ქუჩა; ელექტრონული პეტიციით31 

• კიტა მეგრელიძის ქუჩა, სამოქალაქო ბიუჯეტის მექანიზმით32 

• ლომთათიძის ქუჩა, სამოქალაქო ბიუჯეტის მექანიზმით33 

• ნემიროვიჩ-დანჩენკოს ქუჩა, კოლექტიური განცხადებით 

• სანაპიროს ქუჩა, კოლექტიური განცხადებით 

• „აფხაზეთის სკვერი“, რუსთაველის ქუჩის II შესახვევი, კოლექტიური 

განცხადებით  

• ჩოხატაურის ქუჩა, ელექტრონული პეტიციით34 

არცერთ ამ ადგილზე 2021 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით პარკი/სკვერი 

მოწყობილი არ არის.  

 

 

 
30 http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/1  
31 http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/24  
32 https://votes.oz.gov.ge/?action=viewproject&id=10  
33 https://votes.oz.gov.ge/?action=viewproject&id=11  
34 http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/32  

http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/1
http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/24
https://votes.oz.gov.ge/?action=viewproject&id=10
https://votes.oz.gov.ge/?action=viewproject&id=11
http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/32


პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია უწევდა სამართლებრივ დახმარებას 

სამეზობლო/საუბნო ჯგუფებს მათთვის პრიორიტეტული პრობლემის 

მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტის მერიისადმი განცხადებით მიმართვაში. 2021 

წლის მაისში ორგანიზაციის დახმარებით რუსთაველის ქუჩის II შესახვევის 

მოსახლეობამ კოლექტიური განცხადებით მიმართა მუნიციპალიტეტის მერიას 

„აფხაზეთის სკვერის“ რეაბილიტაციის და შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობის 

მოთხოვნით. მერიისგან მიღებული ოფიციალური პასუხის მიხედვით „პანდემიიდან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვნად შემცირდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტში, ადგილობრივი შემოსავლებით დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებზე გამოყოფილი თანხების რაოდენობა, რის გამოც ვერ ხერხდება რიგი 

დაგეგმილი პროექტების განხორციელება. აღნიშნული პროექტის 2022 წელს 

შესრულების შესაძლებლობის საკითხი განხილული იქნება 2022 წლის ბიუჯეტის 

დაგეგმვის პროცესში“.35 თუმცა აღსანიშნავია, რომ (1) პანდემიამდე ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პარკების/სკვერების მოწყობისთვის მინიმალური 

რაოდენობის თანხა იყო გამოყოფილი, 2019 წელს 84584 ლარს, რაც ბიუჯეტის 0,17%-ს 

შეადგენდა. 2020 წელს პარკების და სკვერების მოსაწყობად გამოყოფილი იყო 80 

ათასი ლარი, რაც გრიბოედოვის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

მიმდებარედ საბავშვო მოედნის მოწყობას მოხმარდა. (2) „აფხაზეთის სკვერის“ 

რეაბილიტაციის თანხა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას არ 

გაუთვალისწინებია 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისგან დადებითი პასუხი მიღებულ იქნა 

მხოლოდ სანაპიროს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად 

საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას.36 

2021 წლის ივლისში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პეტიციით 

მიმართა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა ჩოხატაურის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის 

მოთხოვნით.37 ჩოხატაურის ქუჩაზე რამდენიმე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლია და მჭიდროდაა დასახლებული. ჩოხატაურის ქუჩაზე სკვერი ხელმისაწვდომი 

იქნება როგორც ჩოხატაურის, ასევე ნაწილობრივ ქავთარაძის, თენიეშვილის, 

ჯავახიშვილის, თოიძისა და რუსთაველის ქუჩების მოსახლეობისთვის. აღნიშნული 

უბნის მოსახლეობას არ გააჩნია ხელმისაწვდომი სარეკრეაციო სივრცე.  

 
35 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილი N 36-362116573, პინი 0695 
36 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილი N 6-3621176131, პინი 3298 
37 http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/32  

http://petition.lsg.ge/ozurgeti/petitions/view/32


ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული იყო  ჩოხატაურის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა და გამოცხადებული 

იყო ტენდერი, თუმცა სამუშაოები არ განხორციელებულა. 

ჩოხატაურის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის შესახებ ელექტრონული პეტიცია 

დასრულდა 2021 წლის 30 ივლისს. პეტიციაზე დაფიქსირებულია ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით38 დაწესებულ ზღვარზე 

(რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 0,5%) მეტი ხელმოწერა. მიუხედავად 

ამისა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით არ განუხილავს.39 

აღნიშნული ავლენს კიდევ ერთ პრობლემას, რაც მოქალაქეთა პეტიციების 

სათანადო წესით განხილვას უკავშირდება. პეტიცია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ–ერთი ფორმაა, 

რასაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ითვალისწინებს.40 ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში პეტიციის ელექტრონულად წარდგენაა შესაძლებელი, რის გამოც 

მოქალაქეები მას ხშირად იყენებენ. თუმცა არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს და ამას 

წინამდებარე ანგარიშში ნახსენები პეტიციის ორივე ფაქტი ადასტურებს, რომ 

პეტიციები სათანადო წესით არ განიხილება, ან ფორმალური ხასიათი აქვს. 

შესაბამისად, პეტიცია ვერ ასრულებს იმ დანიშნულებას, რაც კოდექსის მიხედვით  

მას გააჩნია და რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მოქალაქემ შეძლოს საკრებულოს დღის 

წესრიგზე გავლენის მოხდენა და საკრებულომ სხდომაზე განიხილოს მოქალაქის 

მიერ ინიცირებული საკითხი. 

ამავდროულად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოამზადა 

განკარგულების პროექტი „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.41 

განკარგულების პროექტი მოწონებულია საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მიერ.42 პროექტის 

მიხედვით საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანილ იქნა 186 მ2 ფართობის მიწის ნაკვეთი 

ჩოხატაურის ქუჩაზე (ს.კ. 26.26.57.259)  

პრივატიზება არ წარმოადგენს ქონების განკარგვის ერთადერთ ფორმას. 

მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე ქონების განკარგვისას შესაძლოა 

გამოყენებულ იქნას სხვა ფორმები, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწის 

 
38 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №38, 2018 წლის 6 ივნისი 
39 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წერილი N 37-37212293; PIN: 5038 
40 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 86 
41 https://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=9397  
42 https://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=9542  

https://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=9397
https://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=9542


ნაკვეთის პრივატიზებით ფორმით განკარგვას სჭირდება დასაბუთება. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს არ აქვთ დასაბუთებული აღნიშნული 

მიწის ნაკვეთების პრივატიზების საჭიროება და აუცილებლობა. 

მიზანშეწონილია, რომ არ მოხდეს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 

ქონების გასხვისება მხოლოდ მისი რეალიზაციისგან მიღებული ერთჯერადი 

შემოსავლის გამო, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული 

ერთჯერადი შემოსავალი ხშირად საკმაოდ დაბალია. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტმა 2016-2017 წლებში უკვე დაკარგა რამდენიმე მილიონი ლარის 

დამატებითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა საბაზრო ფასებთან შედარებით 

გაცილებით დაბალ ფასად უძრავი ქონების პრივატიზების გამო.43 

 

რეკომენდაციები 
 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს ქალაქ ოზურგეთის 

გენერალური გეგმის შემუშავება და მიღება: 

o შეიმუშაოს ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის შემუშავების 

საპროექტო მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო/სატენდერო 

დოკუმენტაცია 

o გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გენერალური გეგმის 

შესამუშავებლად საჭირო ასიგნებები 

o უზრუნველყოს ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის მომზადების 

პროცესის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობა 

o შეიმუშაოს და მიიღოს კონკრეტული ზონების განაშენიანების 

დეტალური გეგმები და დაადგინოს შესაბამისი კოეფიციენტები 

o უზრუნველყოს მშენებლობის ნებართვების გაცემის დროს 

გენერალური გეგმის და განაშენიანების დეტალური გეგმის 

მოთხოვნების დაცვა 

o შეიმუშაოს ისტორიული ძეგლების ფიზიკური და ვიზუალური 

დაცვის არეალები და შესაბამისი რეგულაციები და აქციოს ის 

გენერალური გეგმის თემატურ ნაწილად  

• უზრუნველყოს გაცემული სამშენებლო ნებართვების საჯაროობა და 

პროაქტიური გამოქვეყნება  

• უზრუნველყოს მოქალაქეთა ჩართულობა რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდში დასაფინანსებლად წარდგენილი პროექტების 

შერჩევაში 

 
43 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის 
აუდიტის ანგარიში, გვ. 29 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 21 დეკემბერი, 2018 https://bit.ly/3cs1q1z  

https://bit.ly/3cs1q1z


• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უზრუნველყოს მოქალაქეთა 

მიერ წარდგენილი პეტიციების დროული და არსებითი განხილვა 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გამოაცხადოს მორატორიუმი 

ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზებაზე გენერალური 

გეგმის შემუშავებამდე 
 

 

 

 

 


