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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების 
სამუშაო ჯგუფის შექმნის

საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) ძალისხმევით, საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 
ეროვნული ასოციაციის მიერ დაიწყო პროგრამა რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი 
ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ინსტიტუციონალიზაცია. რაც მოიცავს 
მუნიციპალიტეტებში კლიმატის ცვლილების, გარემოდაცვის და მდგრადი სოფლის 
მეურნეობის საკითხების სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომლის მიზანია კლიმატური 
ცვლილებასთან დაკავშირებული ვითარების შესწავლა გარემო დაცვითი და სოფლის 
მეურნეობაში გასატარებელ ღონისძიებათა კუთხით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  54-ე  მუხლის 1-ლი ნაწილის  „ე.ვ“ 
ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

მუხლი 1. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობაში შეიქმნას კლიმატის ცვლილებისა და 

მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: 
1. ბადრი გობრონიძე – გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის პასუხიმგებელი მდივანი;
2. გოჩა აბაშმაძე - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი;
3. მაიზერ ცელაძე - განათლების,  ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური 

დაცვის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი;
4.  გიორგი ხარაბაძე -  ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი;
5. მალხაზ გორგოშიძე – ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების 

მართვის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი- ჯგუფის წევრი;
6. ვახტანგ ვაშაყმაძე - კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების 

სამსახურის კულტურის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
7. კახა იმნაძე – იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების 

წამყვანი სპეციალისტი სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების საკითხებში 
- ჯგუფის წევრი;

8. შოთა სარიშვილი - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხებში -  
ჯგუფის წევრი;



9. შალვა კონჯარია – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის“ დირექტორი- ჯგუფის წევრი;

მუხლი 2. 
1. დაევალოს სამუშაო ჯგუფს:
ა) უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარემოსდაცვითი, კლიმატის 

ცვლილებასთან და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროექტების 
განხილვა;

ბ) ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრას და აამაღლოს 
გარემოსდაცვით სექტორში სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 
ქმედებების და დახარჯული რესურსების ეფექტიანობა;

გ) განახორციელოს სხვადასხვა ინიციატივებს შორის კოორდინაცია და 
უზრუნველყოს განხორციელებული ქმედებების შედეგების მდგრადობა;

დ) ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ჩართულობას ეროვნულ დონეზე შესაბამისი 
დოკუმენტების შემუშავებაში მუნიციპალიტეტის ინტერესების გათვალისწინებით; 
უზრუნველყოს გარემოს დაცვის და კლიმატის ცვლილების ჩარჩო სამოქმედო გეგმების 
შექმნა პროექტის ,,საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა 
და ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუტიონალიზაციას’’ ფარგლებში;

ე) შეიმუშაოს და წარუდგინოს საკრებულოს, შესაბამის უწყებებს 
დასამტკიცებლად გარემოს დაცვით და კლიმატის ცვლილების საკითხებზე ჩარჩო 
სამოქმედო გეგმები;

ვ) ხელი შეუწყოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებას საკუთარი კომპეტენციის 
ფარგლებში და მოახდინონ მათი განხორციელების მონიტორინგი;

ზ) ითანამშრომლონ სხვა მუნიციპალიტეტებთან, დაინტერესებულ მხარეებთან, 
განსაკუთრებით შესაბამისი სამინისტროების სხვადასხვა სტრუქტურებთან;

თ) რეკომენდაცია გაუწიოს საკრებულოს და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ 
მხარეს გარემოსდაცვით საკითხებსა და პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღებაში;

2. სამუშაო ჯგუფის მდივანმა:
ა) კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების საკითხზე იყოს 

საკონტაქტო პირი დაინტერესებული მხარეებისათვის, დონორებისატვის, 
სამინისტროების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ასოციაციისათვის;

ბ) კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების საკითხზე მოამზადოს 
მასალები, ანგარიშები, დოკუმენტები საკერებულოსათვის განსახილველად და 
გადაწყვეტილების მისაღებად;

გ) აღრიცხოს მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვით საკითხებზე მიმდინარე ყველა 
პროექტი თუ ინიციატივა, ხელი შეუწყოს მათ განხორციელებას და შეაფასოს ამ 
პროექტების ეფექტურობა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. შეაგროვოს ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ გარემოსდაცვით პრობლემებზე.

3. სამუშაო ჯგუფის შეკრება იმართება საჭიროების მიხედვით არანაკლებ 
კვარტალში ერთხელ; დღის წესრიგი თანხმდება სამუშაო ჯგუფის წევრებთან 2 კვირით 
ადრე.

მუხლი 3. 
ჯგუფი რეგულარულად განიხილავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 

გარემოდაცვით საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია კლიმატის ცვლილებასთან, 
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროექტებს, აანალიზებს შექმნილ ვითარებას და 
ამზადებს პროექტებს, რომლის მიზანია კლიმატის ცლილებისადმი ადაპტაციისა და 
ზემოქმედების შერბილების ზომების, რეკომენდაციების შემუშავება. ჯგუფი 
პერიოდულად წარმოადგენს პროექტებს საკრებულოზე განხილვისა და შესაბამისი 
ნორმატიული აქტის მიღებისათვის.



მუხლი 4. 
ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან 

ერთი თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში (მის: ი.სიორიძის ქ. №14).

მუხლი 5. 
ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

მერაბ ჭანუყვაძე

გამგებელი

.


