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„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების 

შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების 

წესის დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

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

მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–

2 პუნქტის შესაბამისად: 

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ 

ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

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

შესახებ 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 სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების 

შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების 

წესის დამტკიცების შესახებ“  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 სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ 

დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის 

დამტკიცების შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ 

ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“  

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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის  პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

(აპარატის უფროსი),    ტელ: 599266130. 

 

 
 

 

 
 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N 

2023 წლის ------- 

ქ. ლანჩხუთი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის 

შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ მე-2 

მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 136-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ 

დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესი“ დანართის შესაბამისად. 

 

მუხლი 2 

დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2023 წლის 1 

აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       ბესიკ ტაბიძე 

 

 

 



დანართი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის 

შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის განხორციელების წესი 

 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების 

შესრულების კონტროლის განხორციელების წესი“ (შემდგომში – წესი)  არეგულირებს, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2023 წლის 1 

აპრილიდან საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული 

და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 127-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე 

მიღებული მშენებლობის შეჩრების შესახებ დადგენილების (შემდგომში მშენებლობის 

შეჩერების შესახებ დადგენილება) შესრულების კონტროლის განხორციელების წესს. 

2. მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების 

შესრულების კონტროლის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელება, 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და გაცნობა ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობის და ამ წესის საფუძველზე.  

 

 

მუხლი 2. მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების შესრულების კონტროლის წესი 

1.ზედამხედველობის სამსახური ვალდებულია მშენებლობის შეჩერების შესახებ 

დადგენილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდგომ, ამ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის მიზნით, არანაკლებ თვეში ერთხელ შეამოწმოს შესაბამისი მშენებლობა. 

2.  .ზედამხედველობის სამსახური ვალდებულია აწარმოოს შესაბამისი საინფორმაციო 

ბაზა/რეესტრი, რომელშიც ასახული იქნება ის ობიექტები, რომელთა მშენებლობა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეჩერებულ იქნება 2023 წლის 1 აპრილიდან. 

3. .ზედამხედველობის სამსახური ვალდებულია ამ მუხლის მეორე პუნქტში მითითებული 

საინფორმაციო ბაზის/რეესტრის წარმოების პროცესისათვის გამოყოს შესაბამისი 

პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მშენებლობის შემოწმება გულისხმობს 

ზედამხედველობის სამსახურში დასაქმებული პირების მიერ, მშენებლობის შეჩერების 



შესახებ დადგენილებაში მითითებული შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების 

ან სამართალდარღვევის აღმოფხვრა/გამოსწორების შემოწმებას.  

5. ამ მუხლის მეოთხე პუნქტში მითითებულ შემოწმების პროცესში, აუცილებელია 

გადაღებულ იქნას ობიექტის ფოტოსურათები, რომლებზეც მითითებულ უნდა იქნას 

გადაღების თარიღი და შედგენილ იქნას დათვალიერების ოქმი, რომელშიც უნდა აისახოს 

შეჩერებული სამუშაოების გაგრძელების ან სამართალდარღვევის გამოსწორება/აღმოფხვრის 

ფაქტი.  

6. დათვალიერების ოქმი უნდა შედგეს სათანადო წესით და მოეწეროს ხელი 

ზედამხედველობის სამსახურში დასაქმებული შესაბამისი პირ(ებ)ის მიერ, რომელიც 

პასუხისმგებელია დათვალიერების ოქმში მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე. 

შესაძლებელია დათვალიერების ოქმზე, ასევე, დაფიქსირდეს სამართალდამრღვევი პირის 

ხელმოწერაც, რომლის არარსებობამაც არ შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს ოქმში მითითებული 

ინფორმაციის სისწორე. 

7. მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, 

ზედამხედველობის სამსახური იწყებს სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოებას 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და იღებს დადგენილებას მშენებლობის შეჩერების 

შესახებ დადგენილების შეუსრულებლობის შესახებ, რომელიც აღსასრულებლად მიექცევა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

8. ამ მუხლის მეშვიდე პუნქტში მითითებულ შემთხვევაში, ზედამხედველობის სამსახური 

ვალდებულია ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული პერიოდულობით 

განახორციელოს ობიექტის შემოწმება. 

9. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტის გადამოწმებით დადგინდა, რომ აღმოფხვრილია 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილებაში მითითებული სამშენებლო სამუშაოების 

შეჩერების საფუძველი, .ზედამხედველობის სამსახური ამზადებს დადგენილებას 

„მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

10. ამ მუხლის მეცხრე პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით განსაზღვრული ზედამხედველობის სამსახურის ვალდებულება არ ვრცელდება 

ამგვარი ობიექტების მიმართ. 

 

 

 

 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობის 

შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

 
 

 ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

(შემდგომში-პროექტი) მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი 

ნიშნები:   

„საქართველოს კანონში „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში“  განხორციელდა ცვლილება (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 22.12.2022წ. სარეგისტრაციო კოდი: 

330090000.05.001.020771; დოკუმენტის ნომერი 2484-Xრს-Xმპ)  რომლის თანახმად, 

განისაზღვრა მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს ვალდებულება, რომ 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების 

შესრულების კონტროლის მიზნით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი 

წესით, არანაკლებ თვეში ერთხელ შეამოწმოს შესაბამისი მშენებლობა. ამასთან, ამავე 

ცვლილებით მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს დაევალათ 2023 წლის 1 აპრილამდე 

დაადგინონ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსის 136-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული წესი. 

ზემოაღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით შემუშავებული იქნა „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობს სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების 

შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის 

განხორციელების წესის“  დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი (შემდგომში - პროექტი).  

პროექტის მიხედვით განისაზღვრება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ (შემდგომში – ზედამხედველობის სამსახური) 2023 

წლის 1 აპრილიდან საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 127-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

საფუძველზე მიღებული მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების (შემდგომში 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილება) შესრულების კონტროლის განხორციელების 

პროცედურული საკითხები, რომელთა მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში შეჩერებული მშენებლობების კონტროლის პროცესის 

გაუმჯობესება და კონტროლის მექანიზმების გამკაცრება, რათა სამომავლოდ თავიდან იქნას 

აცილებული შეჩერებული მშენებლობების გაგრძელების ფაქტები.  



პროექტის მიხედვით ზედამხედველობის სამსახური ვალდებულია 2023 წლის 1 

აპრილიდან მიღებული მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების შესრულების 

კონტროლის მიზნით, არანაკლებ თვეში ერთხელ შეამოწმოს შესაბამისი მშენებლობა. 

შემოწმება, თავის მხრივ გულისხმობს ზედამხედველობის სამსახურში დასაქმებული პირების 

მიერ, მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილებაში მითითებული შეჩერებული 

სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების ან სამართალდარღვევის აღმოფხვრა/გამოსწორების 

შემოწმებას. შემოწმების პროცესში კი აუცილებელია გადაღებულ იქნას ობიექტის 

ფოტოსურათები, რომლებზეც მითითებულ უნდა იქნას გადაღების თარიღი და შედგენილ 

იქნას დათვალიერების ოქმი, რომელშიც უნდა აისახოს შეჩერებული სამუშაოების 

გაგრძელების ან სამართალდარღვევის გამოსწორება/აღმოფხვრის ფაქტი.  

ამასთან, პროექტის მიხედვით, თუ მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების 

შეუსრულებლობას აქვს ადგილი, ზედამხედველობის სამსახური იწყებს სამშენებლო 

სამართალდარღვევის საქმისწარმოებას და ამზადებს შესაბამის ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ აქტს (დადგენილებას) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რაც არ 

ათავისუფლებს ზედამხედველობის სამსახურს ვალდებულებისაგან თვეში არანაკლებ 

ერთხელ შეამოწმოს შეჩერების შესახებ დადგენილების შესრულება. აღნიშნული პერიოდული 

შემოწმება გრძელდება შეჩერების შესახებ დადგენილებაში მითითებული 

სამართალდარღვევის აღმოფხვრამდე. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ობიექტის გადამოწმებით 

დადგინდა, რომ აღმოფხვრილია მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილებაში 

მითითებული სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების საფუძველი, ზედამხედველობის 

სამსახური ამზადებს დადგენილებას „მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და 

სამსახურს აღარ აქვს ვალდებულება შეამოწმოს ხსენებული პერიოდულობით ობიექტი, გარდა 

იმ შემთხვევისა თუ ობიექტზე კვლავ არ გაიცა სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების შესახებ 

დადგენილება. 

 

 

              ბ)  იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რასაც გამოიწვევს პროექტის 

მიღება (გამოცემა):  

დადგენილების ამოქმედებისთვის დამატებითი საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის.  

 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 

მდგომარეობაზე. 

 

დ) პროექტის ავტორი საკრებულოში განხილვისას წარდგენილი მომხსენებელი: 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის სამსახური. მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ამავე სამსახურის უფროსის 

შოთა ჩაგუნავას კანდიდატურას. 

 

ე) პროექტის წარმდგენი:  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

 


