
პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №-------

ქ. ოზურგეთი                                                                                         -- ივნისი  2019 წელი 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 

აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მე-2 ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა 

(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 3 აპრილის N11 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 05/04/2019; სარეგ. კოდი 010250050.35.113.016391), და 
დადგენილებას თანდართული N1 დანართის:

1. 1-ლი მუხლის დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი: 
„4. ეს წესი არ ვრცელდება:
ა) პირებზე, რომელთა რეგისტრაცია ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, 

შესაბამისი კანონმდებლობით, სხვაგვარად არის დარეგულირებული;
ბ) პირებზე, რომელთა რეგისტრაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არ ფიქსირდება 

უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში;
გ) პირებზე, რომელთა საცხოვრებელი ფართის დაკარგვის/განადგურების ფაქტი ფიქსირდება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ;
დ) პირზე, თუ მას ან/და მისი ოჯახის პირველი ან/და მეორე რიგის ნათესავს აქვს საკუთრების, 

მართლზომიერი მფლობელობისა თუ სარგებლობის (გარდა პირადი/ოჯახის საცხოვრებელი 
დანიშნულებისა) უფლება სხვა საცხოვრებელ/არასაცხოვრებელ ფართზე/მიწის ნაკვეთზე;

ე) ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა 
ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით 150 000 და 
მეტია.“

2. მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) ბენეფიციარების თითოეული ოჯახის წევრი უნდა იყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში მაინც“. 
3. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 მუხლი:
„მუხლი 41 დროებითი საცხოვრებლით სარგებლობის ვადა და პირობები
1. დროებითი საცხოვრისით სარგებლობის მინიმალური ვადა განისაზღვრება ერთი წლით, 

ხოლო შემდგომი ვადა დამოკიდებულია მონიტორინგის შედეგებზე, ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებებისა და პირობების შესრულებასა და ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
განახლებული მონაცემების გათვალისწინებით (სარეიტინგო ქულა).

2. თუ დროებითი საცხოვრისით მოსარგებლე პირი ფართის გადაცემიდან ერთი თვის ვადაში ვერ 
ისარგებლებს გადაცემული ფართით, კარგავს გადაცემული ფართით  სარგებლობის უფლებას.

3. ბენეფიციარი ოჯახის შრომისუნარიანი წევრი ვალდებულია დარეგისტრირდეს სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში არსებულ სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზაში („ვორქ. ნეტი“) და თუ 
ბენეფიციარი 3 შეთავაზებიდან, სუბიექტური მიზეზის გამო იტყვის უარს დასაქმებაზე, აღნიშნული 
ფაქტი შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი.



4. დროებითი საცხოვრებელი ფართების არსებული რესურსის შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს 
უფლება აქვს სულადობის მიხედვით მოახდინოს ფართების მონაცვლეობა.“

4. მე-5 მუხლის 1-ლ პუნქტის დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები:  
„ზ) ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან განმცხადებლის და ოჯახის წევრების 

შემოსავლების შესახებ;
თ) ცნობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ბენეფიციარისა და მისი ოჯახის 

სახელზე ქონების რეგისტრაციის (საკუთრების/სარგებლობის უფლების) შესახებ“. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია



განმარტებითი ბარათი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 

აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

1. პროექტის წარმდგენი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი
2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 

მომხსენებელი: ირაკლი სირაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.
3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები:
ა) პროექტის მიღების მიზეზი:
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 
აპრილის N11 დადგენილების ამოქმედების შემდგომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
შესაბამისი სამსახურის მიერ გამოვლენილი დადგენილებით დამტკიცებულ წესში მითითებული 
სამართლებრივი ნორმების ფარგლებში წარმოშობილი პრობლემების აღმოფხვრა. 

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:
ბ.ა) პროექტით ცვლილებები შედის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 

აპრილის N11 დადგენილებით დამტკიცებულ წესში იცვლება გარკვეული მუხლის პუნქტი ასევე 
ემატება რამოდენიმე მუხლი.

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


