
წერილის	ნომერი:31-31221116		
თარიღი:	21/04/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

მოხსენებითი	ბარათი

ბატონო	ბესიკ,

წარმოგიდგენთ,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სივრცით-
ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 2022	 წლის	 20
აპრილის	სხდომის	ოქმს.

დანართი:	სხდომის	ოქმი	N5-	10(ათი)	ფურცელი;

დასკვნა	N5-2	(ორი)	ფურცელი;

სარეგისტრაციო	5-1	(ერთი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი	იმნაიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და
ინფრასტრუქტურის	კომისია-საკრებულოს	სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისიის
თავმჯდომარე



  

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

 დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

 

    სხდომის ოქმი  N5 

 

       ქ.   ლანჩხუთი                                                                                                                     20.04.2022 წ  

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 

და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე;  გიორგი იმნაიშვილი,   ზაზა წულაძე, ლოლიტა 

ურუშაძე, ელისო ჭიჭინაძე, სპარტაკ  კვაჭაძე, ჯუმბერ ბლაგიძე, გიორგი გოგუაძე. 

 სხდომას არ ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: გივი ცინცაძე, კახა თედორაძე, ემზარ თევდორაძე. 

მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი  ლევან ჩხაიძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა.  

 სხდომას ესწრებოდნენ:   საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი ნინო ებრალიძე საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ლაშა სარჯველაძე.   

 

    კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი იმნაიშვილმა სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:   

 

 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს 

დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  განკარგულების პროექტის განხილვა. 

                                                                                          /მომხსენებელი: გიორგი იმნაიშვილი/ 

 

2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში  ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის და სამშენებლო  სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული 

წარმოებისას გამოსაყენებელი  დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის  

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

განხილვა. 

        

                                                                                     /მომხსენებელი: გიორგი იმნაიშვილი/ 

 

 3. სხვადასხვა. 

 

 დღის წესრიგის პროექტის მიმართ კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა 

 

    კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი იმნაიშვილმა კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს:   

   მომხრე 7 ;  წინააღმდეგი არცერთი .  

 



   დღის წესრიგის პირველი საკითხი: მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის უფროსმა ბატონ ლევან ჩხაიძემ კომისიას გააცნო ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა“  

სოფელი,    მიღებული გადაწყვეტილება   გამოყოფილი თანხა 

 

 ლესის - ამბულატორიის ოთახის მოწყობა, გარე განათების მოწყობა -20000ლარი 

ჭინათი- ბეტონის გზის მოწყობა, სანიაღვრე არხის მოწყობა, ამბულატორიის ოთახის მოწყობა, 

წყლის მილების შეძენა- 12000ლარი 

ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს  32000 ლარს. 

 ორმეთი- სკვერის შემოღობვა-12000ლარი. 

ომფარეთი-   გარე განათების მოწყობა,  ფეხბურთის მოედნის შემოღობვა -16000ლარი. 

ღრმაღელე- გარე განათების მოწყობა,  საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა, ფეხბურთის მოედნის 

შემოღობვა-16000ლარი. 

 წყალწმინდა - გარე განათების მოწყობა-20000ლარი.  

ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 64000ლარს. 

ზემო შუხუთი-კალათბურთის სტადიონის მოწყობა, გარე განათების მოწყობა-12000ლარი. 

ქვემო შუხუთი- ეკლესიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობა, წმ. ნიკოლოზის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობა-20000ლარი. 

შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 32000ლარს. 

 ჯუნეწერი- სკვერის კეთილმოწყობა ჯაყელის უბანში, სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; 

სამების ქუჩაზე10000ლარი. 

მაჩხვარეთი-სკოლამდელ დაწესებულებაში ინვენტარის შეძენა16000ლარი 

ორაგვე-გზის მოხრეშვითი სამუშაოები ჩხარტიშვილების უბანში, სკვერის კეთილმოწყობა 

ორაგვის სასაფლაოს წინ-10000ლარი. 

მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 36000ლარს. 

ჯუნეწერი- სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა, ბავშვებისთვის განკუთვნილი სკვერის 

მოწყობა-12000ლარი. 

გვიმბალაური- სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა-16000ლარი.  

გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 28000ლარს. 

 ჭალა- გარე განათების მოწყობა, სასაფლაოსთან მისასვლელი რკ/ბეტონის გზის წერტილოვანი 

შეკეთება-12000ლარი. 

 ზემო ჩიბათი-სკვერის მოსაწყობად მავთულბადის შეძენა, სოფლის საძოვართან მისასვლელი 

გზის მოხრეშვა, მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის რესტავრაცია-12000ლარი. 

ქვემო ჩიბათი-სულაბერიძეების უბანში მოსაცდელის მოწყობა (აშენება), ჩახვაძეების უბანში 

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-16000ლარი. 

 ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 40000 ლარს. 

გულიანი-გარე განათების გაგრძელება, ცხაურის და ხიდის მოწყობა-12000ლარი. 

ჩოჩხათის-გარე განათების მოწყობა, უბნებში ცხაურების მოწყობა-16000ლარი. 

კოკათი-გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, გარე განათების მოწყობა-10000ლარი. 

 

 



ხორეთი-სასაფლაოსთან ხიდის რეაბილიტაცია, ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის გაგრძელება-

12000ლარი. 

მოედანი-სოფლის შიდა გზების მოწესრიგება, ეკლესიის უბანში წყლის სისტემის გაკეთება-

12000ლარი. 

 შრომისუბანი -გარე განათების დასრულება-12000ლარი.  

 ჯიხანჯირი- გარე განათების დასრულება-12000ლარი.  

ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 74000ლარს. 

 ყელა- დაწყებული გარე განათების დასრულება-12000ლარი.  

ნინოშვილი-პირველ ბრიგადაში, ღლონტების უბანში ღია სანიაღვრე არხის მოწყობა 150 მ. 

დაწყებული გარე განათების დასრულება12000ლარი. 

ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 24000ლარს. 

 ბაღლეფი -გარე განათების მოწყობა-12000ლარი. 

ეწერი-გარე განათების მოწყობა, სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის შეკეთება-12000ლარი. 

 ჯურუყვეთი- საქორიას უბანში გარე განათების მოწყობა-16000ლარი. 

ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 40000ლარს. 

აცანა-გარე განათება ცენტრი (ქანთარიები),ამბულატორიის შენობაში სველი წერტილის 

რეაბილიტაცია-16000ლარი. 

ტელმანი-გარე განათების მოწყობა მუჭუტას უბანში, გარე განათების მოწყობა ჩაგმედი ჩხაიძის 

მიმდებარედ-12000ლარი. 

 აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 28000 ლარს. 

 გაგური- გარე განათების მოწყობა-10000ლარი.  

 ჭანჭათი- გარე განათების მოწყობა-16000ლარი.  

ზემო აკეთი-არე განათების მოწყობა უბნების მიხედვით, სასაფლაოს ღობის შეღობვა- 

რეაბილიტაცია, 

წყლის სათავე- ნაგებობის აღდგენა-12000ლარი. 

ქვემო აკეთი-გარე განათების მოწყობა, სასაფლაოს ღობის შეღობვა- რეაბილიტაცია-16000ლარი. 

აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 54000 ლარს. 

მამათი-სასაფლაოს შემოღობვა, წყაროს წყლის კეთილმოწყობა-12000ლარი. 

 ქვემო მამათი -სასაფლაოს შემოღობვა,-10000ლარი. 

კონჭკათი-გარე განათების მოწყობა, სასაფლაოს შემოღობვა-12000ლარი. 

შათირი-გარე განათება, ავზის შეძენა, სანიაღვრე არხის გაწმენდა, გზის გასწორება-10000ლარი 

მამათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 44000ლარს. 

ახალსოფელი-სასაფლაოსთან მისასვლელი რკ/ბეტონის გზის მოწყობა, სასმელი წყლის სისტემის-

16000ლარი.  

ტაბანათი- მილხიდი მოწყობა და სანიაღვრე არხის გაწმენდა, სასაფლაოს შეღობვა-16000ლარი. 

ჩქუნი- სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, წყლის სისტემის მოწყობა-10000ლარი. 

სუფსა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა და გაწმენდა, პარკის რეაბილიტაცია-12000ლარი. 

ხიდმაღალა-წყლის სისტემის მოწესრიგება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა-16000. 

გრიგოლეთი-ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა, შიდა გზების მოხრეშვა-12000ლარი.  

მალთაყვა-ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა, შიდა გზების მოხრეშვ-10000ლარი. 

სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 92000ლარს. 



ნიგოითი-გარე განათების მოწყობა როლანდი გოგუაძის და ვალოდია გოგუაძის უბნებში, 

სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე რკ/ბეტონის დასხმის გაგრძელება. ცხაურის ჩადება. ალდა 

ლომაძის უბანი, არსებული სანიაღვრე არხის ამოწმენდა გიორგი ჩხაიძის უბანში-16000ლარი. 

ჩოლობარგი-სკვერის მოწყობა ნაძვნარის უბანში, სოფლის ცენტრში რკ/ბეტონის სანიაღვრე 

არხების მოწყობა-16000ლარი. 

 ჭყონაგორა - ჯიხეთის გადასახვევთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია-16000ლარი. 

ჯაპანა-გარე განათების მოწყობა ჯემალ ჯიბლაძის და რობერტ მეფარიშვილის უბნებში. წმ. 

გიორგის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია-12000ლარი. 

ქვიანი-ფიჩორის უბნის სასაფლაოს გზაზე რკინა- ბეტონის გზის გაგრძელება, მიხეილ მანთიძის 

უბანში რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, ცხაურის მოწყობა გზის მოწესრიგება-16000ლარი. 

 ჯიხეთის მონასტერი-ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე სარეკრაციო სივრცის 

რეაბილიტაცია-10000ლარი.  

ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 86000 ლარს. 

ნიგვზიანი-მილხიდის მოწყობა ირაკლი მოისწრაფიშვილის სახლისკენ მიმავალ გზაზე, გარე 

განათების მოწყობა, წყლის რეზერვუარის შეძენა-20000ლარი. 

ხაჯალია-ზოიძეების უბანში ღია არხის მოწყობა, გზის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით, 

ბუკულოვების უბანში გარე განათების აღდგენა-20000ლარი. 

არჩეული-სასაფლაოს გზის აღდგენა, გარე განათების მოწყობა, მერაბი ტუღუშის კარმიდამოსთან 

გზის წერტილოვანი შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით-12000ლარი. 

ჩანჩეთი - მარტივი ტიპის 2 სტადიონის მოწყობა, ბეტონის არხის მოწყობა-10000ლარი 

 

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული ერთეულში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 62000ლარს. 

 

სულ 748000 

კომისიის წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ განაცხადა, 32000 ლარი არ ეყოფა ამბულატორიის ოთახების 

მოწყობა სრულად, გვაქვს ადგილობრივი ბიუჯეტით შევავსოთ დაფინანსება? წინააღმდეგ 

შემთხვევაში უმჯობესია საერთოდ უარი ვთქვათ ამ პროექტის განხორციელებაზე. 

 

 კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება:  

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს 

დასაფინანსებელი  განკარგულების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა 

შენიშვნების გარეშე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი იმნაიშვილმა კენჭი უყარა  განკარგულების პროექტს. 

 

 მომხრე 5; წინააღმდეგი 1 (გიორგი გოგუაძე); თავი შეიკავა 1 (ჯუმბერ ბლაგიძე). 

  დღის წესრიგის მეორე საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის 

საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი კომისიას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ. მან აღნიშნა, რომ ზედამხედველობის 



სამსახურში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისას ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენება და აღრიცხვა-ანგარიშგება ხორციელდება საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობისა და შემდეგი წესის საფუძველზე: 

 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმა, ფორმებით მომარაგება, გაცემა და 

დაბრუნება: 

 1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს აქვს ინდივიდუალური ნომერი და 

წარმოადგენს მკაცრი აღრიცხვის ფორმას. 

 2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების წარმოების, ორგანიზებისა და 

ფორმებით მომარაგებას ახორციელებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ სათანადო 

წესით უფლებამოსილი პირი. 

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმას „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრაციისთვის ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერი/სათანადოდ უფლებამოსილი პირი წარუდგენს საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი − სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს განცხადების (წერილის) 

საფუძველზე, რომელიც უნდა შეიცავდეს: ა) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 78-ე მუხლში მითითებულ მოთხოვნებს; ბ) ინფორმაციას მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

სახელწოდებისა და მიზნობრივი დანიშნულების შესახებ; გ) რეგისტრაციისათვის 

წარმოდგენილი მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ნიმუში გაყალბებისაგან დამცავი ყველა ნიშნის 

აღნიშვნით; დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დასკვნას მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნიმუშის (პროექტების) შეთანხმების 

თაობაზე, შესაბამის ნიმუშთან (პროექტთან) ერთად; ე) მკაცრი აღრიცხვის ფორმაზე აღნიშნული 

უნდა იყოს ფორმის დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს და დამკვეთის სახელწოდება 

ინიციალებით, აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

ინიციალები ,,სემგს რეგისტრაციის №”. 

 4. მკაცრი აღრიცხვის ფორმები (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები) ინახება 

სპეციალურად გამოყოფილ და სათანადოდ დაცულ ადგილას.  

5. სათანადო წესით უფლებამოსილი პირის მიერ ოქმების გაცემა, დაბრუნება და გაუქმება 

აღირიცხება შესაბამის ჟურნალში. 

 მუხლი 3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსება და საქმის წარმოება: 

 1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს სათანადოდ უფლებამოსილი პირი ადგენს 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული სამართალდარღვევის ფაქტების 

გამოვლენისას. 

 



 2. ოქმი დგება სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან: ა) ერთი – საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა 

ცნობებთან ერთად დაუყოვნებლივ ეგზავნება განხილვაზე უფლებამოსილ პირს (ორგანოს) და 

ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს; ბ) მეორე – ჰბარდება 

სამართალდამრღვევს შესაბამისი ხელის მოწერით ოქმის ეგზემპლარის ჩაბარების შესახებ, ხოლო 

სამართალდამრღვევი ესწრება ოქმის შედგენას; გ) მესამე – რჩება ოქმის შემდგენელთან. 

 3. ოქმი ივსება მუქი ფერის ბურთულიანი კალმით. ოქმში ყველა ჩანაწერი კეთდება გარკვევით, 

დაუშვებელია გადახაზვა, გადაფხეკა, გადაშლა და ა.შ. ოქმის დაზიანების ან მასში არასწორი 

მონაცემების შეტანის შემთხვევაში ივსება ახალი ოქმი, ძველი გადაიხაზება ჯვარედინად, 

რომელსაც ოქმის შემვსები, მოხსენებითი ბარათით,  

 

 

გაუქმების მიზეზების მითითებით, აბარებს ოქმის გამცემს (აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელ პირს). 

 4. ოქმის შედგენისას დამრღვევს უნდა განემარტოს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლება-

მოვალეობანი, რაც აღინიშნება ოქმში.   

5. ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმში აღინიშნება: ა) ოქმის შედგენის ადგილი და 

თარიღი; ბ) ოქმის შემდგენის თანამდებობა, სახელი და გვარი; გ) მონაცემები 

სამართალდამრღვევის შესახებ – სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი (იურიდიული 

პირის შემთხვევაში მისი დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი) და სხვა პირადი მონაცემები 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); დ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, 

დრო და არსი, ნორმატიული აქტის დასახელება, რომელიც იქნა დარღვეული; ე) ნორმატიული 

აქტი (ნორმაზე მითითებით), რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ამ 

სამართალდარღვევისათვის; ვ) მოწმეთა ან/და დაზარალებულთა სახელები, გვარები და 

მისამართები, თუ ასეთები არიან; ზ) სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება; თ) საქმის 

გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები.  

6. ოქმს ხელს აწერენ მისი შემდგენი და სამართალდამრღვევი. თუ არიან მოწმეები და 

დაზარალებულები, ოქმს ხელი შეიძლება მოაწერონ ამ პირებმაც. 

 7. იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდამრღვევი უარს იტყვის ოქმის ხელმოწერაზე, ოქმის შემდგენის 

მიერ ოქმის შენიშვნის გრაფაში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. 

 8. სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმზე დასართავი ახსნა-განმარტებები და 

შენიშვნები ოქმის შინაარსის გამო, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივები. 

 9. ოქმი, მისი შედგენიდან დაუყოვნებლივ, ეგზავნება იმ ორგანოს (თანამდებობის პირს), 

რომელიც უფლებამოსილია განიხილოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე.  



10. ოქმის შემდგენი და საქმის განმხილველი ორგანო ვალდებული არიან, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 270-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენიდან ან/და დადგენილების 

გამოტანიდან 10 დღის ვადაში აცნობონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის 

სტრუქტურულ ქვედანაყოფს (ერთიან საინფორმაციო ბანკს).  

მუხლი 4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა რეგისტრაცია: 

 1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის რეგისტრაციის საფუძველს წარმოადგენს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის მონაცემები შეიტანება 

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

შესახებ გამოტანილი დადგენილების რეგისტრაციის ჟურნალში 

 

  

(დანართი №4) (შემდგომში – რეგისტრაციის ჟურნალი) შესაბამისი გრაფების შევსებისა და საქმის 

რეგისტრაციის ნომრის დაფიქსირების გზით. 

 2. რეგისტრაციის ჟურნალი იწარმოება სამსახურში, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი 

პასუხისმგებელი პირის მიერ.  

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები ექვემდებარება აუცილებელ რეგისტრაციას 

რეგისტრაციის ჟურნალში მათი შედგენიდან (გამოტანიდან) სამი სამუშაო დღის ვადაში. 

 მუხლი 5. რეგისტრაციის ჟურნალის შევსების წესი: 

 1. რეგისტრაციის ჟურნალის პირველ და მეორე გრაფაში შეიტანება საქმის რიგითი ნომერი და 

რეგისტრაციის თარიღი.  

2. მე-3-მე-10 გრაფებში მიეთითება მონაცემები სამართალდარღვევის ჩამდენი პირის შესახებ: 

ფიზიკური პირის შემთხვევაში – გვარი, სახელი, მისამართი, საქართველოს მოქალაქის პირადი 

ნომერი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – იურიდიული პირის დასახელება, საიდენტიფიკაციო 

ნომერი, მისამართი, უფლებამოსილი წარმომადგენლის გვარი, სახელი, თანამდებობა, 

საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – 

პასპორტის ნომერი და მოქალაქეობა.  

3. მე-11-მე-14 გრაფებში მიეთითება მონაცემები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

თაობაზე.  

4. მე-15-21-ე გრაფებში მიეთითება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული 

დადგენილების თაობაზე.  

 

5. 22-ე გრაფაში მიეთითება მონაცემები გადახდილი ჯარიმის თაობაზე.  



6. 23-ე გრაფაში მიეთითება ინფორმაცია დანაშაულის ნიშნების არსებობის თაობაზე.  

7. თუ ოქმი იგზავნება სასამართლოში განსახილველად, 24-ე გრაფაში კეთდება შესაბამისი 

აღნიშვნა, ხოლო მე-15-23-ე გრაფები არ ივსება. 

 მუხლი 6. გამოსაყენებლად უვარგისი ოქმის ფორმების ჩამოწერა: 

 1. ოქმის ფორმების ჩამოწერა შეიძლება: ა) ოქმის შედგენის დროს დაშვებული შეცდომის გამო; ბ) 

ოქმის ფორმების ფიზიკური დაზიანების გამო;  

2. გამოსაყენებლად უვარგისი ოქმის ფორმების ჩამოწერა უნდა მოხდეს „გამოსაყენებლად 

უვარგისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების ჩამოწერის შესახებ აქტის 

(დანართი 5) (შემდგომში – ჩამოწერის აქტი) შედგენით, რომელშიც აუცილებლად უნდა 

მიეთითოს გამოსაყენებლად უვარგისი (ჩამოწერილი) ოქმის ფორმების ინდივიდუალური 

ნუმერაცია.  

3. ჩამოწერილი ოქმის ფორმების უტილიზაცია ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

ექსპერტიზა-უტილიზაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 31  

აგვისტოს №1-1/344 ბრძანების შესაბამისად. 

 

 

სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებაზე უფლებამოსილი სტრუქტურული 

ერთეული და გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი თანამდებობის პირი: 

 1. სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია, 

როგორც სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო, ახორციელებს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მეშვეობით, რომელიც 

საქართველოს კანონით „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით” დადგენილი წესის შესაბამისად, ადგენს სამშენებლო 

სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისთვის გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებს 

(მითითება, შემოწმების აქტი, უწყება და დადგენილება).  

2. სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას, საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის 

მქონე გარემოებების გამოკვლევის, შეფასებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების დროს, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური ხელმძღვანელობს 

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსის” XIV და XV თავებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ სამშენებლო 

სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოებისას 



საქმის ფაქტობრივი გარემოებების სრულყოფილად შესწავლის საფუძველზე მომზადებული 

დოკუმენტაციის შესაბამისად, საქართველოს კანონით „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების,  

 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი” დადგენილი წესით და ფარგლებში, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გამოსცემს შესაბამის ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის 

საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი კომისიის წევრების მიერ მიღებული იქნა შენიშვნების 

გარეშე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი იმნაიშვილმა კენჭი უყარა  განკარგულების პროექტს. 

 

მომხრე 7; წინააღმდეგი არცერთი. 

 

სხვადასხვა. 

 

კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი იმნაიშვილმა კომისიას გააცნო მაჩხვარეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულიდან მოსახლეობის ერთობლივი განცხადება, რომლითაც ითხოვენ 

სამედიცინო პერსონალის დანიშვნას საექიმო უბანზე. 

 

დეპუტატმა გიორგი გოგუაძემ განაცხადა, რომ დაიწყო სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

დასაქმების პროგრამა, რაც მისასალმებელია მაგრამ ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ ინფორმაცია რა დონეზეა 

ჩართული ადგილობრივი ხელისუფლება პროცესში და აკონტროლებს, თუ არა ვინმე ამ 

საკითხებს. გამომდინარე ზემოდ აღნიშნულიდან სასურველი იქნება მოვიწვიოთ 

წარმომადგენელი სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან, რომელიც პასუხებს გაგვცემს 

შეკითხვებზე და მეტ სინათლეს შეიტანს ამ საქმეში. 

 

დეპუტატმა ლოლიტა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ ქალაქში მიმდინარეობს წმინდა ნინოს ქუჩის 

სრული რეაბილიტაცია. ქუჩის ერთ მონაკვეთზე განსაზღვრულია გამაგრებითი სამუშაოები  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

lanCxuTis municipalitetis sakrebulos 

sivrciT-teritoriuli dagegmarebisa da infrastruqturis komisia 
 
 

 
2800  lanCxuTi, kostavas 37 0 494 22 30 19 

 

 

     ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
 

 

სხდომის  დასკვნა N5 

                                          

     ქ. ლანჩხუთი                                                                                                                         20.04.2022 წ. 

                                                                                         11.00  საათი 

 

     2022 წლის 20 აპრილს მოწვეული იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.      

 

     სხდომამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები: 

 

     კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: 

 

1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულების პროექტის განხილვა. 

 

2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში  ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის და სამშენებლო  სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას 

გამოსაყენებელი  დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის  დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 

 დღის წესრიგის პირველი საკითხი 1.   ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  განკარგულების პროექტი.   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი  შენიშვნების გარეშე  გადაეცეს საკრებულოს  სხდომას 

განსახილველად. 

დღის წესრიგის მეორე საკითხი 2.  ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურში  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო  სამართალდარღვევის საქმის 

ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი  დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესის  დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


