
ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის ანგარიში

  ზედამხედველობის სამსახური წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პირველადი სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის მუშაობას ახორიციელებს 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს, საქართველოს კანონების: „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს, „საქართველოს 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი“-ს, „ნარჩენების მართვის 
კოდექსი“-ს, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსი“-ს, „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 
ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილების, „მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების, აგრეთვე სხვა მოქმედი კანონებისა და 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მიერ დამტკიცებული ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებისა და ხონის 
მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-
ზედამხდეველობის სამსახურის დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად.
    სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი. სამსახურის 
შემადგენლობაში შედის სტრუქტურული ქვედანაყოფი-ზედამხედველობისა და 
მოსაკრებლების უზრუნველყოფის განყოფილება. სამსახურში დასაქმებულია 4 
(ოთხი) საჯარო მოსამსახურე.
   მოგახსენებთ, რომ 2019 წელი ნაყოფიერი აღმოჩნდა ზედამხედველობის 
სამსახურისათვის. საანგარიშო პერიოდში სამსახური მუშაობას ახორციელებდა 
საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულების  და მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად. ფუნქციების მიხედვით სამსახურს ევალება: ადგილობრივი 
მოსაკრებელის ამოღების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მშენებლობის ზედამხედველობის განხორციელება, გარე რეკლამის განთავსების 
რეგულირება, გარე ვაჭრობის წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა და 
კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
    2019 წელის ადგილობრივ მოსაკრებლებთან დაკავშირებით ჩატარდა აქტიური 
მუშაობა, რამაც გამოიღო დადებითი შედეგი. სხვადასხვა სახის მოსაკრებლებიდან 
შემოსულმა თანხამ შეადგინა 58435.60 (ორმოცდათვრამეტიათას 
ოთხასოცდათხუთმეტი და 0.60) ლარი. აქედან დასუფთავების მოსაკრებელი 
შეადგენს 36766 (ოცდათექვსმეტიათას შვიდასსამოცდაექვსი) ლარს, რაც წინა 
წელთან შედარებით 4766 (ოთხიათას შვიდასსამოცდაექვსი) ლარით გაიზარდა, 



საიჯარო ობიექტების ქირა 16109.60 (თექვსმეტიათას ასცხრა და 0.60) ლარია და 
მიწათსარგებლობის იჯარა-5560 (ხუთიათას ხუთასსამოცი) ლარი.
   გასულ წელს შემოვიდა განაცხადი 16 (თექვსმეტი) ობიექტის ექსპლუატაციაში 
მიღებაზე,  აქედან 14 (თოთხმეტი) შენობა-ნაგებობა მიღებულია ექსპლუატაციაში 
ერთს მიეცა შენიშვნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციაზე, რომელიც 
გამოსწორებადია, ხოლო ერთი დაჯარიმდა 500 (ხუთასი) ლარით. სანებართვო 
პირობების დარღვევისათვის თანხა გადახდილია ბიუჯეტში.  სამსახური 
ახორციელებს კონტროლს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული 
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების გარე იერსახის დაცვაზე, შენობა-
ნაგებობების ფასადების, ვიტრინების და ჯიხურების ესთეტიკურ მდგომარეობის 
შესაბამისობაზე.
    ჩვენი სამსახურის მიერ ფარულ სამოშაოებზე ზედამხედველობა გაეწია შემდეგი 
სახის პროექტებს: 2 (ორი) ახალი ამბულატორიის ხონის მუნიციპალიტეტის 
ნახახულევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ახალბედისეულში და კუხის 
ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფ. ახალშენში მშენებლობას. ქ. ხონის N4 საჯარო 
სკოლის, სოფ. გუბის, სოფ. კუხისა და სოფ. ივანდიდის საჯარო სკოლებში 
სანიტარული კვანძების მიშენებას და შიდა მოწყობის სამუშაოებს ასევე ქ. ხონის 
N1, N2 და სოფ. ივანდიდის საჯარო სკოლების სპორტული დარბაზების, 
სოფლების ივანდიდის, გოჩა ჯიხაისის, კუხის, ქუტირის, გორდის, ძეძილეთის და 
მათხოჯის ამბულატორიების რეაბილიტაციას. ხონის მუნიციპალიტეტის ყველა 
ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის დახმარების პროგრამით 
გათვალისწინებულ საგზაო და საამშენებლო პროექტებს: გაიწმინდა სანიაღვრე 
არხები, დაიგო ბეტონის საფარი, გაკეთდა მოსაცდელი, მოეწყო სკვერები, 
შემოიღობა სპორტული მოედნები, დაიდგა ატრაქციონები, მოხდა საბავშვო 
ბაღებისა და არსებული კლუბების ნაწილობრივ რეაბილიტაცია. მოეწყო გარე 
განათება რკ/ბეტონის ბოძებზე.
სტიქიასთან ბრძოლის პრევენციის მიზნით მოსე ხონელის და ჭანტურიას ქუჩებზე 
გარკვეულ მონაკვეთზე გაკეთდა წყლის გამტარი არხები.
  საქართველოს მთავრობის N473 დადგენილების შესასრულებლად მერის 
ბრძანებით შეიქმნა კომისია ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 
ხელმძღვანელობით.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომისიამ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას 
ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის 
მიზნით ჩაატარა სამუშაოები. კერძოდ, ყველა სალონი დათვალიერდა და 
ჩაბარდათ შემოწმების აქტები, რომლებშიც მითითებულია ხარვეზებზე. 



  გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებები ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 30 იანვარის N84 დადგენილების შესასრულებლად. სრულად 
განთავისუფლდა 
 აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია გარე მოვაჭრეებისაგან.
   მოხდა მოკვლევა და პასუხი გაეცა 63 (სამოცდასამი) შემოსულ კორესპოდენციას.
   2020 წელს სამსახური კვლავ განაგრძობს აქტიურ რეჟიმში მუშაობას, 
გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარმეღვევი, რომლის მიმართ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შევსებული ოქმი გადაეგზავნა 
სამტრედიის რაიონულ სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლეს ხონის 
მუნიციპალიტეტში. 
   სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლის ყველა წამოჭრილ 
პრობლემურ საკითხებს და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას.


