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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 ბატონო	ბესიკ,

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	61-ე	მუხლის	1-ლი	 და	 მე-2	 ნაწილების,	 „ნორმატიული	 აქტების	 შესახებ“
საქართველოს	ორგანული	კანონის	მე-20	მუხლის	მე-4	პუნქტისა	და	„საქართველოს
ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსის“	 63-ე	 მუხლის	 შესაბამისად	 წარმოგიდგენთ
,,ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ზედამხედველობის	სამსახურის	დებულების
დამტკიცების	შესახებ’’	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 28
ივნისის	 N24	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე''	 დადგენილების
პროექტს	და	აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 მოგახსენებთ,	რომ	ზემოაღნიშნული	ცვლილების	 საფუძველია	 ,,საქართველოს
ადმინისტრაციულ	 სამართალდარღვევათა	 კოდექსი’’-ს	 2093	 მუხლის	 პირველი	 და
მე-3	 ნაწილებით	 გათვალისწინებული	 ცვლილებები,	 რომელიც	 ამოქმედდება	 2023
წლის	1-ლი	აპრილიდან.

	 ზემოაღნიშნულის	 გათვალისწინებით	 მიზანშეწონილია	 საკრებულომ
განიხილოს	და	მიიღოს	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ადმინისტრაციული	და
სამართლებირვი	 უზრუნველყოფის	 სამსახურის,	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის
განყოფილების	მიერ	მომზადებული	შესაბამისი	ნორმატიული	აქტის	პროექტი.

	 2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

	 ა)	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
ზრდას.

	 ბ)	პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 	 3.	 პროექტის	 ავტორი	 და	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 დანიშნული
მომხსენებელი

	 პროექტი	 მომზადებულია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ადმინისტრაციული	 და	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 სამსახურის	 მიერ.
პროექტის	 განხილვისას	 მომხსენებლად	 წარმოგიდგენთ	 ლანჩხუთის



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მუნიციპალიტეტის	მერიის	ადმინისტრაციული	და	სამართლებირვი	 უზრუნველყოფის
სამსახურის	 უფროსის,	 შოთა	 ჩაგუნავას	 კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება
მიზანშეწონილად	მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

	 4.	პროექტის	წარმდგენი

	 ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



 

 

 

                                                                                                              პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება № 

2023 წლის  მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

1-ლი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-

20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

 

       მუხლი 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 

ივნისის N24 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი matsne.gov.ge, 29/06/2022 წელი, სარეგისტრაციო 

კოდი 010250000.35.112.016490) შევიდეს ცვლილება, კერძოდ: დადგენილების პირველი მუხლით 

დამტკიცებული დანართის ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურის დებულების’’  მე-3 მუხლის „რ“ და „ს“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„რ) საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის“ 556 , 642 , 771, 772 მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების 

რეალიზაციის ნაწილში), 103-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 

ნაწილებით, 1254, 130, 134, 135, 1351, 1461 მუხლებით, 148, 1501 , 1512 , 152, 1522 , 1523–1529 , 1534 , 1561 

მუხლებით,  1585-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 159 და 1591 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების, კოდექსის 2906 მუხლის 

გათვალისწინებით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განიხილვა და 

სამართალდამრღვევისთვის ან სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრისთვის (იდენტიფიკაციის 

შემთხვევაში) ადმინისტრაციულ სახდელის (ჯარიმის) ადგილზე შეფარდება;  

ს) საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის“ 431 , 432 ,465, 466, 513, 533, 55-ე, 552, 553, 556, 771, 772  მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის 

და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის ნაწილში), 103 მუხლის პირველი ნაწილით, 1142 

მუხლის მე-6 ნაწილით, 1191 მუხლით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-16 ნაწილის, 1254 , 1271 მუხლის მე-

5 ნაწილით,130 მუხლის მე-4 ნაწილის ,,ა’’ ქვეპუნქტით, 1341 , 135, 1461 , 148, 150, 1501 , 151, 1512 , 152, 

1522 , 152 5 , 1526 , 1527, 1528, 1529, 1534 , 1561  მუხლებით, 158 5  მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით,  

159, 1591, 1728 და 1729 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმეების კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით განხილვა.“ 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება 

გავრცელდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                               ბესიკ ტაბიძე 

 

 



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2023 წლის მარტი 

ქ. ლანჩხუთი 

 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის 

მე–2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 

პუნქტისა და 177-ე მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად: 

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

მუხლი 2. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

მუხლი 3.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 

მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის 

შესაბამისად; 

მუხლი  4.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

       საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                        ბესიკ ტაბიძე 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

  

ცნობა 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება ,,ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან 

დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2023 წლის ----- ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული (პასუხისმგებელი 

პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09). 
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