
პროექტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №------- 

 ქ. ოზურგეთი                                                                                              --  მარტი  2021 წელი  

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 

ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის 

გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 

პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 

მუხლის მე-2 ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი, მე-2 ნაწილების და „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში 

მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 

დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,ვებგვერდი 02/02/2021, სახელმწიფო სარეგისტრაციო  კოდი 

010250000.35.113.016433) და დადგენილების: 

 1. პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 

მუხლის მე-2 ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების, „საავტომობილო 

ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52 მუხლის მე-2 პუნქტის,  „საგზაო მოძრაობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 26-ე პუნქტის და 262 მუხლის, „მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის და „მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 31 აგვისტოს №1-1/345 ბრძანებით 

დამტკიცებული №1 დანართის მე-14 პუნქტის  შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:“ 

 2. მე-3 მუხლის ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 3. 

 დამტკიცდეს ოზურგეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ადგილობრივი  რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

უწყებრივი სანებართვო რეესტრის (ჟურნალის)  ფორმა, დანართი N3-ის შესაბამისად.“ 

 

http://www.matsne.gov.ge/


 3. №1 დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 „ზ) ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან სტაბილური შესაბამისობის შენარჩუნების მიზნით 

დაიცვას „ტექნიკური რეგლამენტის - „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სერვისის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №12 დადგენილების 

მოთხოვნები;“ 

 4. N2 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 „დანართი N2 

  

                                             
რე      

 

 

 

 1. ნებართვის გაცემის თარიღი: --------------------------------------- 

 2. ნებართვის მოქმედების ვადა: 

20 ---- წლის -------  ------------------ დან 

20 ----- წლის ------  ------------------ მდე 

3. ნებართვა გაცემულია ------------ კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისათვის. 

4. ნებართვის მოწმობა უფლებას აძლევს მის მფლობელს გადაიყვანოს მგზავრი შემდეგი 

რეგულარული მარშრუტ(ებ)ით: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             

5. ნებართვის მფლობელია გადამყვანი:  -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(სრული დასახელება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, მისამართი, საიდენტიფიკაციო მონაცემები) 

 

6. სანებართვო პირობები: ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

საქართველო 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

სანებართვო მოწმობა N ------ 

 

 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. სანებართვო მოწმობა გაცემულია ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერის 20----  წლის ---- --------

----------  № --------------- ბრძანების საფუძველზე. 

8. ნებართვის გამცემი: 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:  -------------------------              ------------------------------------- 
                   ხელმოწერა                                                                 (სახელი, გვარი) 

        ბ.ა. 

დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია           

დამამზადებელი:  

სემგს-ს რეგისტრაციის №“ 

 

 

 

მუხლი 2 

 ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

 საკრებულოს თავმჯდომარე        დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

„ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 

ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის 

გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 

პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ “ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 

 

 1. პროექტის წარმდგენი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი 

 2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 

მომხსენებელი: თემურ მურვანიძე - „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, 

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის 

- კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი; 

 3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები: 

წარმოდგენილ პროექტში გათვალისიწინებულია საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის მიერ სამართლებრივი ზედამხედველობის 

ფარგლებში შედგენილი სამართლებრივი ხასიათის შენიშვნები (12.02.2021წ.). 

ასევე, ჩასწორებული იქნა პროექტს თანდართული რეგულარული სამგაზავრო გადაყვანის 

სანებართვო მოწმობის ფორმა. 

 4. პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

 5. 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. 

 6. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2020 წლის ------. 

 

 

 


