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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დადგენის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის”   მე-16 მუხლის 
მე-2  ნაწილის „მ” ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის, მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის, 25-ე მუხლის 1-
ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1 
დადგინდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი 

დანართის შესაბამისად;

მუხლი 2
ამ დადგენილების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის 
განყოფილება;

მუხლი 3
 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 5 ივლისის N11 დადგენილება (www.matsne.gov.ge ვებგვერდი,  11/07/2017 სახელმწიფო 
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.113.016292);

მუხლი 4  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                დავით დარჩია



დანართი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი

მუხლი 1. რეგულირების სფერო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობად მიჩნეულ იქნეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

არსებულ ქუჩებზე, მოედნებზე, ტროტუარებზე და გზისპირებზე, ასევე დასასვენებელ ადგილებში მცირე 
სტაციონარული არქიტექტურული ფორმებიდან და არასტაციონარული კონსტრუქციებიდან ვაჭრობა.

მუხლი 2. გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის ამოცანები
წინამდებარე წესის ამოცანებია:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იერსახის დაცვა;
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა;
3. ფეხით მოსიარულეთათვის გადაადგილების შეზღუდვის თავიდან აცილება;
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სურსათის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.

მუხლი 3. გარე ვაჭრობისათვის დასაშვები საქონლის ნომეკლატურა 
მცირე სტაციონარული არქიტექტურული ფორმებიდან და არასტაციონარული  კონსტრუქციებიდან 

დროებითი ვაჭრობისათვის დასაშვები საქონლის ნომენკლატურა განისაზღროს:
1. დროებითი სტაციონარიდან:
ა) ჟურნალ-გაზეთები;
ბ)  წიგნები;
გ) ნახატები, სუვენირები და სხვა ხელნაკეთი ნივთები;
დ) ყვავილები;
2. სეზონური ვაჭრობა დროებითი სტაციონარიდან:
ა) გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები და წყლები  (მათ შორის ბურახი); 
ბ) ნაყინი (სპეციალური მაცივრის მეშვეობით);  
3. არასტაციონალური კონსტრუქციებიდან
ა) ხილ-ბოსტნეული:
ა.ა) ვერტიკალურ სტელაჟზე ან/და დალხზე (თუ პროდუქცია და მატერიალურ-ტექნიკური 

აღჭურვილობა აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს და უზრუნველყოფს პროდუქციის ხარისხის 
შენარჩუნებას მიღების, შენახვისა და რეალიზაციის პროცესში);

ა.ბ) სატრასპორტო საშუალებებზე;
ბ) სპეცდანიშნულების საფირმო მანქანებიდან კვების პროდუქტები (სანიტარული პირობებით და 

სასაქონლო-ესთეტიკური იერსახით დაცული).
გ) შეშა (სპეციალურად მოწყობილ ადგილებში);
დ) საზამთრო, ნესვი, გოგრა; 
ე) ყურძენი (ავტომობილებიდან).

მუხლი 4. გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ ადგილებზე ობიექტების განთავსება
1. საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილებში ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ადგილები მოეწყოს 

ისე, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ მუნიციპალიტეტის იერსახის მოთხოვნებს და არ შეაფერხონ ფეხით 
მოსიარულეთა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება. ვაჭრობა განხორციელდეს მოქმედი 
სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების, სხვა ნორმებისა და წესების დაცვით.

2. საზოგადოებრივ და საკურორტო ადგილებში, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ 
ზონებში განთავსებული მცირე არქიტექტურული ფორმების (კიოსკი, საჩრდილობელი, საყვავილე და სხვა) 
მოწყობა, რომელიც არ საჭიროებს მზიდი ან საყრდენი სამშენებლო კონსტრუქციების აგებას, გარდა 
ტერიტორიის შემოღობვისა, დაიშვება მხოლოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 
შეთანხმებული არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტით. 

3. გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ ადგილზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა ითვლება 
დროებით შენობა–ნაგებობად.



4. გარე ვაჭრობისთვის განსაზღვრულ ადგილზე ისეთი ნივთის განთავსება, რომელიც 
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების მიხედვით არ წარმოადგენს შენობა-ნაგებობას და შესაბამისად 
არ მიეკუთვნება რომელიმე კლასს (მაცივარი, სპეციალური სატრანსპორტო საშუალება ან მისი მისაბმელი, 
ნივთის რეალიზაციის სხვა სპეციალური დანადგარი, დახლი და სხვა), თუმცა აღნიშნული ნივთები 
განკუთვნილია უშუალოდ გარე ვაჭრობისთვის, დასაშვებია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
შეთანხმებული ესკიზური პროექტის საფუძველზე.

მუხლი 5. გარე ვაჭრობის ადგილების განსაზღვრა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ:
1. განსაზღვროს გარე ვაჭრობის კონკრეტული ადგილები,  რა დროსაც გათვალისწინებული უნდა 

იქნეს: 
ა) ქალაქის განვითარების ინტერესები;
ბ) ქალაქის იერსახე;
გ) მოსახლეობის სიმჭიდროვე;
დ) სატრანსპორტო ნაკადი;
ე) საზოგადოებრივი სივრცეების გამტარუნარიანობა;
ვ) საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება;
ზ) საგზაო მოძრაობის წესები;
თ) ეკოლოგიური მდგომარეობა;
ი) საზოგადოების სხვა ინტერესები.
2. განსაზღვროს გარე ვაჭრობისათვის გამოყოფილი ადგილებით სარგებლობის ფორმები და 

ამისათვის განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული  ღონისძიებები;
3. შეიმუშაოს სადღესასწაულო და წინასადღესასწაულო დღეებში, ასევე სხვა ფართომასშტაბიანი 

ღონისძიებებისა და აქციების მოწყობისას გარე ვაჭრობის ორგანიზების მიზნით განსახორციელებელი 
ღონისძიებები;

4. გარე ვაჭრობის ადგილების განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ აღნიშნულ 
ადგილზე გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ნივთის (ობიექტის) განთავსებამ არ დააბრკოლოს ან 
სხვაგვარად არ შეზღუდოს მიწის ვაკისის სავალ ნაწილზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ან 
არ შეზღუდოს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის ხილვადობა, ქვეითად მოსიარულეთა 
თავისუფალი მოძრაობა კონკრეტული ადგილის ინტენსიობა/გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით.

მუხლი 6. გარე ვაჭრობის უფლების მოპოვება
1. გარე ვაჭრობის უფლება შეიძლება მიეცეს მხოლოდ ფიზიკურ ან/და  იურიდიულ პირს ან პირთა 

გაერთიანებას.
2. გარე ვაჭრობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე ფართის სასყიდლით გადაცემა შეიძლება 

მოხდეს პირდაპირი განკარგვის ან აუქციონის წესით.
3. გარე ვაჭრობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, 

გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.
4. გარე ვაჭრობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე ფართის აუქციონის წესით გადაცემის თაობაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს და აუქციონის შედეგებს ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.
5. გარე ვაჭრობის უფლების მინიჭებისა და შესაბამისი ფართის გამოყოფის თაობაზე ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერი გამოსცემს ბრძანებას.
6. პირს გარე ვაჭრობის უფლება ეძლევა მხოლოდ იმ ადგილზე, რომელიც ამ წესის შესაბამისად 

განსაზღვრულია გარე ვაჭრობის ადგილისათვის. 
7. გარე ვაჭრობისთვის განსაზღვრულ ადგილზე გარე ვაჭრობის უფლების მოპოვებისათვის 

დაინტერესებული პირი განცხადებით მიმართავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს.
8. განცხადება ერთდროულად შეიძლება წარდგენილ იქნეს გარე ვაჭრობის უფლების რამდენიმე 

ადგილზე მიცემის მოთხოვნით. განცხადება შედგენილი უნდა იყოს საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 78–ე მუხლის შესაბამისად და უნდა შეიცავდეს:

ა) დაინტერესებული პირის სახელს, გვარსა და მისამართს;
ბ) გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი იმ ადგილის ზუსტ დასახელებას, რომელზეც სურს გარე 

ვაჭრობის უფლების მოპოვება;



გ) მითითებას, რომ გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ ადგილზე, რომელზეც ითხოვს გარე 
ვაჭრობის უფლების მოპოვებას, უზრუნველყოფს სისუფთავის დაცვას;

დ) მითითებას, რომ სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრული 
ადგილისათვის დაწესებულ მოთხოვნებს;

ე) ყველა სხვა ინფორმაციას, რომელსაც დაინტერესებული პირის აზრით მნიშვნელობა აქვს გარე 
ვაჭრობის უფლების მოპოვების საკითხის განხილვისას.

9. დაინტერესებული პირი ვალდებულია განცხადებას დაურთოს მისი პირადობის მოწმობის ასლი, 
ხოლო თუ დაინტერესებული პირი იურიდიული პირია, წესდება ან წესდების სანოტარო წესით 
დამოწმებული ასლი და ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა 
რეესტრიდან.

10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილება გარე ვაჭრობის უფლებისა და 
შესაბამისი ფართის სასყიდლით, პირდაპირი განკარგვის ან/და აუქციონის წესით, გადაცემის შესახებ 
მიიღება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების სახით საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილ ვადებში.

11. გადაწყვეტილება გარე ვაჭრობის უფლებისა და ფართის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გაიცემა 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წერილის სახით.

12. გარე ვაჭრობის უფლების მინიჭების და ფართის გამოყოფის თაობაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება უნდა ადგენდეს:

ა) გარე ვაჭრობის უფლების ვადას. თუ პირს გარე ვაჭრობის უფლება ეძლევა იმ ადგილზე, რომელიც 
განსაზღვრულია სეზონური გარე ვაჭრობის ადგილად, გარე ვაჭრობის უფლება არ შეიძლება 
აღემატებოდეს აღნიშნული ადგილისათვის განსაზღვრულ ვადას;

ბ) გარე ვაჭრობის უფლებისათვის გადაცემული ფართის საფასურს;
გ)  გადაცემული ფართის საფასურის გადახდის ვადებს;
დ) გადაცემული ფართის  საფასურის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას პირგასამტეხლოს 

ოდენობას;
ე) ანგარიშის ნომერს, რომელზეც უნდა მოხდეს გადაცემული ფართის  საფასურის გადახდა ან/და 

დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდა;
ვ) მითითებას, რომ პირი ვალდებულია გარე ვაჭრობა განახორციელოს მხოლოდ გარე 

ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ იმ ადგილზე და იმ საზღვრებში, რომელზეც მიეცა გარე ვაჭრობის უფლება;
ზ) მითითებას გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ ადგილზე დასუფთავების წესების (სისუფთავის) 

დაცვის ვალდებულებაზე;
თ) მითითებას დასუფთავების მოსაკრებლის/საფასურის გადახდის ვალდებულებაზე;
ი) მითითებას გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმების საფუძვლების თაობაზე;
კ) მითითებას, რომ გარე ვაჭრობის უფლება არ ექვემდებარება სხვა პირებზე რაიმე ფორმით 

გადაცემას;
ლ) სხვა საკითხებს, რომლებიც აუცილებელია გარე ვაჭრობის უფლების გადაცემისათვის.  
13. ამ მუხლის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები, 

რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე წესით, წესრიგდება საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირის მიერ გარე ვაჭრობის უფლების 
მიცემის აქტით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევისას

1. გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის გადასახდელი თანხის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის 
შემთხვევაში გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირს პირგასამტეხლოს სახით ეკისრება გარე ვაჭრობის 
უფლების მთლიანი საფასურის 0,1% დარღვევის დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

2. გარე ვაჭრობის უფლების მოთხოვნის დათმობის ან/და სხვა სამოქალაქო – სამართლებრივი 
გარიგების საფუძველზე სხვა პირზე გადაცემისას გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირს თითოეული ასეთი 
დარღვევისათვის პირგასამტეხლოს სახით ეკისრება გარე ვაჭრობის უფლების მთლიანი საფასურის სრული 
ოდენობა.

3. ამ მუხლით დაკისრებული პასუხისმგებლობის დაკისრება გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირს 
არ ათავისუფლებს დარღვევის გამოსწორებისაგან.

4. დარღვევის არსებობისას გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმების საკითხები წესრიგდება 
წინამდებარე წესის მე-8 მუხლით.



მუხლი 8. გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმება
1. გარე ვაჭრობის უფლება შეიძლება გაუქმდეს გარე ვაჭრობის უფლების გამცემისა და გარე 

ვაჭრობის უფლების მქონე პირის ერთობლივი გადაწყვეტილებით.
2. გარე ვაჭრობის უფლების გამცემი ორგანოს (პირის) მხრიდან ცალმხრივად გაუქმების 

საფუძველია:
ა) გაფრთხილების მიუხედავად, დაწესებულ ვადაში გარე ვაჭრობის უფლების მინიჭებული აქტით 

ან წინამდებარე წესით დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, მათ შორის, გაფრთხილების 
მიუხედავად აღნიშნული ვალდებულებების განმეორებით დარღვევა ან/და დარღვევის გამოუსწორებლობა;

ბ) დაკისრებული პირგასამტეხლოს დაწესებულ ვადაში გადაუხდელობა;
გ) გაფრთხილების მიუხედავად წინამდებარე წესის მოთხოვნების დარღვევა;
დ) გარე ვაჭრობის უფლების მოთხოვნის დათმობის ან/და სხვა სამოქალაქო – სამართლებრივი 

გარიგების საფუძველზე სხვა პირზე გადაცემა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანხმობის გარეშე;
ე) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც გარე ვაჭრობისათვის 

განსაზღვრულ ადგილს, აღარ განსაზღვრავს გარე ვაჭრობის ადგილად;
ვ) ადგილი, რომელიც განსაზღვრული იყო გარე ვაჭრობისათვის, საჭიროა კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის (სანიაღვრე არხები, წყლისა და კანალიზაციის სისტემები, ელექტროგადამცემი ხაზები 
და სხვა ხაზობრივი ნაგებობები) ობიექტების სამშენებლო (ახალი მშენებლობა, რეკონსტრუქცია – 
რეაბილიტაცია, დემონტაჟი) სამუშაოებისათვის.

3. გარე ვაჭრობის უფლება, გარე ვაჭრობის უფლების გამცემის ან/და გარე ვაჭრობის უფლების მქონე 
პირის მიერ ცალმხრივად შეიძლება გაუქმდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული 
სხვა საფუძველითაც, რომლებიც წინამდებარე წესით პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული.

4. ამ მუხლის შესაბამისად, გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმების შემთხვევაში, გარე ვაჭრობის 
უფლების მქონე პირს არ დაუბრუნდება გადახდილი საფასური, თუნდაც აღნიშნული არ იყოს 
გათვალისწინებული გარე ვაჭრობის უფლების მინიჭებული აქტით. 

5. ამ მუხლის შესაბამისად გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმების შემთხვევაში გარე ვაჭრობის 
უფლების მქონე პირი ვალდებულია დაუყონებლივ წაიღოს გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ ადგილზე 
მის მიერ განთავსებული ნივთები. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გარე 
ვაჭრობის უფლების გამცემი უფლებამოსილია თვითონ მოახდინოს გარე ვაჭრობისათვის განსაზღვრული 
ადგილის გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირის მიერ განთავსებული ნივთებისაგან გათავისუფლება, რა 
დროსაც გარე ვაჭრობის უფლების გამცემს არ აკისრია აღნიშნული ნივთების დაცვისა და შენახვის 
ვალდებულება.

6. გარე ვაჭრობის უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები, რომლებიც 
გათვალისწინებული არ არის წინამდებარე წესით, წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.

მუხლი 9. საგამონაკლისო რეგულირება
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია უქმე დღეებისათვის და სხვა 

სადღესასწაულო დღეებისათვის განსაზღვროს ადგილები, სადაც გარე ვაჭრობა დასაშვებია წინამდებარე 
წესის მე-6-8-ე მუხლების დაუცველად, ასევე განსაზღვროს აღნიშნულ ადგილებზე გარე ვაჭრობისთვის 
განკუთვნილი ობიექტების განთავსების პირობები.

მუხლი 10. წესის დარღვევა
გარე ვაჭრობის წესის დარღვევას წარმოადგენს:
ა) გარე ვაჭრობა შესაბამისი უფლების გარეშე;
ბ) გარე ვაჭრობა, გარე ვაჭრობის უფლების მიცემის (მიმნიჭებელი) აქტით დადგენილი 

მოთხოვნების დარღვევით.

მუხლი 11. გარდამავალი დებულებები
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინამდებარე წესის ძალაში შესვლამდე 

განთავსებული გარე ვაჭრობის ობიექტები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს წინამდებარე წესის მოთხოვნებს 
(გარდა ამ წესის მე- 9 მუხლით დადგენილი მოთხოვნისა), წინამდებარე წესის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი წესის ძალაში შესვლიდან 3 თვის ვადაში. აღნიშნული ვადის 
გასვლის შემდეგ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღნიშნული ობიექტების განთავსება 
ჩაითვლება წინამდებარე წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ დარღვევად.



განმარტებითი ბარათი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დადგენის შესახებ“
         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

1. პროექტის წარმდგენი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია.

2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული 
მომხსენებელი:  ლაშა თავაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი 
უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები:
ა) პროექტის მიღების მიზეზი და  ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:
ა.ა) პროექტის შემუშავების საფუძველია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის”   მე-16  მუხლის მე-2  ნაწილის „მ” ქვეპუნქტი, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილი 
და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, 25-ე მუხლის 1-ლი 
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი;

ა.ბ) პროექტი  ადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ ქუჩებზე, მოედნებზე, 
ტროტუარებზე და გზისპირებზე, ასევე დასასვენებელ ადგილებში მცირე სტაციონარული 
არქიტექტურული ფორმებიდან და არასტაციონარული კონსტრუქციებიდან გარე ვაჭრობის რეგულირების 
წესებს.
     ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 
სამართლებრივი საფუძვლები.

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს წარმოდგენილი 
პროექტის მიღება (გამოცემა):

ა) პროექტის მიღება  გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.
5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2019 წლის ----------- .


