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ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს,	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

მოხსენებითი	ბარათი

ბატონო	ბესიკ,

გაცნობებთ,	რომ	2022	წლის	19	აპრილს	მოწვეულ	იქნა	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	სხდომა.

სხდომის	ოქმი:	№3–	8	(რვა)	ფურცელი

დასკვნა:	№	3–	2	(ორი)	ფურცელი

სარეგისტრაციო:	1	(ერთი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

კარლო	კვიტაიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისია-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ 

საკითხთა, განათლების, კულტურისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის 

 

ოქმი № 3 

                 ქ. ლანჩხუთი                                                                                                 19.04.2022 წელი 

                                                                                                                                          16.00 საათი              

    

სხდომას უძღვებოდა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 

განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე კარლო 

კვიტაიშვილი; 

   კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ: ნინო მშვიდობაძე, დარეჯან ბურჭულაძე, კარლო 

წილოსანი, ელისო ჭიჭინაძე, მაკა მშვიდობაძე, ლოლიტა ურუშაძე. 

 კომისიის სხდომას არ ესწრებოდნენ: ირმა მგელაძე, გოჩა ჯანაშია, რეზო კვერენჩხილაძე. 

 მოწვეული სტუმრები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია ჩხაიძე,  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა, საკრებულოს 

აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში ლაშა სარჯველაძე, მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი ხათუნა ვადაჭკორია. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ,  კარლო კვიტაიშვილმა სხდომას გააცნო დღის წესრიგი:   

    

     1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; 

სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების 

მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების განხილვის თაობაზე.                                                                                    

                                                                         /მომხსენებლები: კარლო კვიტაიშვილი; ია ჩხაიძე/ 

    

   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 განხილვის თაობაზე. 

                                            

                                                                      /მომხსენებლები: კარლო კვიტაიშვილი; შოთა ჩაგუნავა/ 

    

       3. „სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლისთვის, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის მებრძოლი, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენოსანი ვაჟა 

თოდუას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე. 

                                                                       

                                                                        /მომხსენებელი: კარლო კვიტაიშვილი/ 

 

 



4.   სხვადასხვა                                                                                                                        

 
      დღის წესრიგის პროექტის მიმართ კომისიის წევრების მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა 

 

      კომისიის თავმჯდომარემ, კარლო კვიტაიშვილმა კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს: 

         მომხრე 7;  წინააღმდეგი არცერთი.  

     დღის წესრიგის პირველი საკითხი: ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების 

ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების განხილვის თაობაზე ისაუბრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელმა ია 

ჩხაიძემ. მან განაცხადა, აღნიშნული პროგრამებიდან გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი, რომ 

მოვიდეს შესაბამისობაში უნდა განხორციელდეს ცვლილება, კერძოდ: 

     ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის - განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, 

სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების 

მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.“ 

    ბ) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1.  
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის 

ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან 

დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი, დანართის შესაბამისად.“ 

    გ) დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, 

სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით 

გამოყოფილი თანხის გაცემის წესი“ 

  დ) დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

– განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის 

გაცემის წესის“ 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

ეს წესი არეგულირებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრულ – განათლების 

ხელშეწყობის; კულტურის ხელშეწყობის; სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერის პროგრამებიდან – განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში მოღვაწე 

წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და 

ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების მიზნით, თანხის გაცემის წესს.“ 

ე)  დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – 

განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის 

გაცემის წესის“ მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,მუხლი 6. გამარჯვებული გუნდის ან/და ინდივიდუალური მონაწილის დაჯილდოება. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ ორგანიზებული – 

საგანმანთლებლო, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მონაწილე 

გამარჯვებული გუნდისა და ინდივიდუალური მონაწილის ფულადი ჯილდოს ოდენობა 

განისაზღვროს შემდეგი სახით: 



ა) გუნდი: I ადგილი - 500 ლარი; II ადგილი - 300 ლარი; III ადგილი - 200 ლარი; 

 

      ბ) ინდივიდუალური მონაწილე: I ადგილი- 300 ლარი; II ადგილი - 200 ლარი; III ადგილი - 100 

ლარი.“ 

     კარლო კვიტაიშვილმა წარმატებები უსურვა მათ საქმიანობაში. აღნიშნა, რომ სამომავლოდ 

სასურველია საჩუქრებისთვის და ჯილდოსთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი გაიზარდოს.  

       

  

       კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი გადაეცეს 

საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის სხდომას განსახილველად. 

 

მომხრე 7;  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

     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 –  ბარდება 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 სამართალდრღვევის 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 (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 

(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 საქმისწარმოებაზე 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 საქმისწარმოებისთვის 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. 

 

  კარლო კვიტაიშვილი დაინტერესდა, თუ როგორი ტიპის მშენებლობას ესაჭიროება ნებართვა. 

შოთა ჩაგუნავამ განმარტა, რომ მშენებლობები სხვადასხვა კლასისაა. მაგალითად პირველ კლასს 

ესაჭიროება შეთანხმება. მეორე და სხვა, უფრო რთულ კატეგორიას ესაჭიროება მშენებლობის 

ნებართვა. ცდომილების შემთხვევაში ხდება კორექტირებები, ასევე შესაძლებელია დაჯარიმდეს 

ან მოხდეს დემონტაჟი. ყველა ეს საკითხი გათვალისწინებულია და არსებობს შესაბამისი 

დოკუმენტის ფორმა. 

    კარლო წილოსანი დაინტერესდა,  ადრე აშენებულ შენობებს, რომლებიც დარეგისტრირებული 

არ არის ეხება  თუ არა საჯარიმო სანქციები. 

შოთა ჩაგუნავამ განმარტა, რომ გასათვალისწინებელია თუ რომელ წლებშია აშენებული 

შენობა-ნაგებობები. მიღებულია სხვადასხვა დადგენილებები, დაიხვეწა კანონმდებლობა, 



რომელიც საშუალებას იძლევა აღიარების ან ლეგალიზების კომისიის საშუალებით 

დარეგისტრირდეს. 

მაკა მშვიდობაძე დაინტერესდა, ქვიანის ტერიტორიულ ერთეულში არსებული ყოფილი 

„კლუბის“ შენობა, რომელიც ავარიულია, ვისი საკუთრებაა და შესაძლებელია თუ არა მისი 

დემონტაჟი. ასევე განაცხადა, რომ იქ ანტისანიტარიაა და თუ მესაკუთრე გაირკვევა სასურველია 

გასართობი პარკი მოაწყოს. 

შოთა ჩაგუნავამ განმარტა, რომ რამდენიმე თვის წინ კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება, 

რომ უსახურ შენობებზე გამოიწეროს ჯარიმა. მეპატრონეს მისდის შეტყობინება, რომ 

მოაწესრიგოს შენობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდება. ხოლო რაც შეეხება ქვიანის კლუბს, 

ქონების სამსახურში უნდა დაზუსტდეს მეპატრონე.  

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი გადაეცეს 

საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის სხდომას განსახილველად. 

 

   მომხრე 7;  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

    დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლისთვის, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი, ვახტანგ გორგასლის პირველი 

ხარისხის ორდენოსანი ვაჟა თოდუას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე 

ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ კარლო კვიტაიშვილმა. მან განაცხადა, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრის ხელმძღვანელობის, N3 საჯარო სკოლის პედ-კოლექტივის 

და მშობლების თხოვნით მომზადდა ყველა დოკუმენტაცია, რომ N3 საჯარო სკოლას მიენიჭოს  

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის 

ორდენოსანი ვაჟა თოდუას სახელი. 

 

 

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი გადაეცეს 

საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის სხდომას განსახილველად. 

 

 მომხრე 7;  წინააღმდეგი არცერთი. 

 

4. სხვადასხვა 

 

  1. დარეჯან ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრს ესაჭიროება 

რემონტი.  უამრავ მოქალაქეს ემსახურება და მუშაობისთვის შეუსაბამო მდგომარეობაა. 

დაინტერესდა, იგეგმება თუ არ სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. 

 

 2. კარლო კვიტაიშვილმა განაცხადა, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე  მოწყობილია გარე-ვაჭრობა. 

სხვადასხვა ადგილას დგას როგორც მანქანები, ასევე კერძო პირები და ყოველგვარი ჰიგიენის 

დაცვის გარეშე ყიდიან საკვებ პროდუქტებს. აუცილებელია ისინი ერთ კონკრეტულ ადგილას 

განთავსდნენ.  

   ასევე აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წელს მიღებული აქვს 

დადგენილება, რომლის შესაბამისად უნდა დარეგულირდეს გარე ვაჭრობა. მაგრამ სირთულეს 

წარმოადგენს ამ პიროვნებების გადაყვანა ბაზარში ან მათთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე. 

მერიის შესაბამისმა სამსახურმა აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული საკითხის 

მოწესრიგება. 

   

  3. ნინო მშვიდობაძემ განაცხადა, რომ სოფელ ჯუნეწერში მოსახლეობის თხოვნაა - დაემატოს 

სანაგვე ურნები. 
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