
ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში

  ზედამხედველობის სამსახური წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“, საქართველოს კანონის, ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და 
სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 
N57 დადგენილებისა და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სამსახურის 
დებულების შესაბამისად.
   სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი. სამსახურის 
შემადგენლობაში შედის სტრუქტურული ქვედანაყოფი-ზედამხედველობისა და 
მოსაკრებლების უზრუნველყოფის განყოფილება. სამსახურში დასაქმებულია 4 
(ოთხი) საჯარო მოსამსახურე.
   მოგახსენებთ, რომ 2020 წელის საანგარიშო პერიოდში სამსახური მუშაობას 
ახორციელებდა საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულების 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.
    2020 წელის ადგილობრივ მოსაკრებლებთან დაკავშირებით ჩატარადა აქტიური 
მუშაობა, რამაც გამოიღო დადებითი შედეგი. სხვადასხვა სახის მოსაკრებლებიდან 
შემოსულმა თანხამ შეადგინა 50878.00 (ორმოცდაათიათას 
რვაასსამოცდათვრამეტი) ლარი. აქედან დასუფთავების მოსაკრებელი შედაგენს 
30699.00 (ოცდაათიათას ექვსასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი. საიჯარო ობიექტების 
ქირა 14000 (თოთხმეტი ათასი) ლარია და მიწათსარგებლობის იჯარა 6179 
(ექვსიათას ასსამოცდაცხრამეტი) ლარი.
   გასულ წელს შემოვიდა განაცხადი 4-ი (ოთხი) ობიექტის ექსპლუატაციაში 
მიღებაზე  მიღებულია ოთხივე შენობა-ნაგებობა. სანებართვო პირობების 
დარღვევისათვის ერთი მოქალაქე დაჯარიმდა 1000 (ათასი) ლარით, თანხა 
გადახდილია ბიუჯეტში.  სამსახური ახორციელებს კონტროლს 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული დაწესებულებებისა და 
ორგანიზაციების გარე იერსახის დაცვაზე, შენობა-ნაგებობების ფასადების, 
ვიტრინების და ჯიხურების ესთეტიკურ მდგომარეობის შესაბამისობაზე. 



სახელმწიფო შენობის ფასადზე  წარწერისათვის ერთ პირზე დაიწერა 
ადმინისტრაციულ სამართალდარეღვევის ოქმი, რომელიც გადაეგზავნა 
სამტრედიის რაიონულ სასამართლოს.
    ჩვენი სამსახურის მიერ ფარულ სამოშაოებზე ზედამხედველობა გაეწია შემდეგი 
სახის პროექტებს: ქალაქის ცენტრალური საბავშვო ბაღს, სოფლების ნახახულევის, 
მათხოჯის, კონტუათის, დიდი კუხის, ახალშენის საბავშვო ბაღების სანიტარული 
კვანძების მიშენებას და შიდა მოწყობის სამუშაოებს. ასევე ზედამხედველობა 
გაეწია სოფ. კონტუათში 3 (სამი), სოფ. ივანდიდში 2 (ორი), სოფ. მათხოჯში, სოფ. 
დიდი კუხში, სოფ. ახალშენში, სოფ. გუბისა და სოფ. დიდი ჯიხაიშის 
დამაკავშირებელი გზის, სოფ. გუბისა და სოფ. გოჩა ჯიახაშის დამაკავშირებელი 
გზის მოასფალტებით სამუშაოებს. სოფ. ღვედში კი ბეტონის 1 კმ-ანი გზის 
საფარის მოწყობის სამუშაოებს. ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის 
დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული საგზაო და საამშენებლო 
პროექტებს: გაიწმინდა სანიაღვრე არხები, დაიგო ბეტონის საფარი, გაკეთდა 
მოსაცდელი, მოეწყო სკვერები, შემოიღობა სპორტული მოედნები, დაიდგა 
ატრაქციონები, მოხდა საბავშო ბაღებისა და არსებული კლუბების ნაწილობრივ 
რეაბილიტაცია. მოეწყო გარე განათება რკ/ბეტონის ბოძებზე.
     საქრთველოს მთავრობის N473 დადგენილების შესასრულებლად მერის 
ბრძანებით შეიქმნა კომისია ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელობით 
რომელმაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასწავლო წლის დაწყებასთან 
დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლებში,  
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში, საზოგადოებრივი კვების 
ობიექტებში, ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ახალი 
კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციასთან (COVID-19)-ზე გააცნო 
რეკომენდაციები. სილამაზის სალონებისა და ესთეთიკური მედიცინის 
ცენტრებისათვის ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული 
ნორმების დაცვის მიზნით ჩატარდა სამუშაოები, შეივსო კითხვარი და ჩაბარდა 
შემოწმების აქტი დაწესებულების ხელმძღვანელებს, რომელშიც მითითებულია 
ხარვეზებზე.  მოხდა მოკვლევა და პასუხი გაეცა 42-ი შემოსულ კორესპოდენციას. 
  2021 წელს სამსახური კვლავ განაგრძობს აქტიურ რეჟიმში მუშაობას, სამსახური 
კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლის ყველა წამოჭრილ პრობლემურ საკითხებს 
და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას.


