
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურიდიული სამსახურის 

ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ

1. სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ შესრულდა შემდეგი სახის 
სამუშაოები: 

ა) მომზადებული იქნა მერიის თანამდებობის პირების 6838 ინდივიდუალური-
სამართლებრივი აქტის - ბრძანების  პროექტები.

ბ) კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი 
და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი 
მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით 
დაკმაყოფილდა  19 (ცხრამეტი) მოქალაქის განცხადება და მიღებული იქნა გადაწყვეტილებები 
საერთო საცხოვრებელ სახლებში არსებული ბინების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ. 

გ) შემუშავებული იქნა 32 ნორმატიული აქტის და 48 ინდივიდუალური-
სამართლებრივი აქტის-განკარგულების პროექტი, რომელიც განსახილველად და 
დასამტკიცებლად წარედგინა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

დ) შედგენილი იქნა სხვადასხვა სახის 93 ხელშეკრულების პროექტი.;
ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილეობა მივიღეთ 35 საქმის 

სასამართლო განხილვაში. რომლებზეც ჩვენს მიერ შედგენილი იქნა (შესაგებლები) და 
შესრულებული იქნა ყველა საპროცესო მოქმედებები. 

ვ) სამსახურის მიერ განხილული იქნა 8 (რვა) ადმინისტრაციული საჩივარი აქედან 
დაკმაყოფილდა 5 (ხუთი) ადმინისტრაციული საჩივარი აქტის ბათილად ცნობის თაობაზე, 
ხოლო 3 (სამი) ადმინისტრაციული საჩივარის დაკმაყოფილებაზე მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება-უარის თქმის შესახებ;

ზ) განხილული იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, განყოფილების სფეროს 
მიკუთვნებული, შემოსული 402 (ოთხას ორი) განცხადება და ყველა მათგანზე მომზადდა 
წერილობითი პასუხი. 

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით პრივატიზებასა და სარგებლობის უფლების გაცემასთან დაკავშირებით 27 
საქმეზე მომზადდა შესაბამისი დოკუმენტაცია;. 

ი) „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2016 წლის 
27 მაისს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად,  საქართველოს მოქალაქეობის 
დადგენის მიზნით, მერიაში შეიქმნა პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია, სადაც კომისიის საქმიანობაში ჩართულია 
სამსახური. სამსახურის მიერ მომზადდა 5 სამართლებრივი აქტის პროექტი და  ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ მოქალაქეებს 
დაუდგინათ ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის, აღნიშნულის საფუძველზე  სერვისების 
განვითარების სააგენტოს მიერ გაიცა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები;

კ) განყოფილება მონაწილეობას ღებულოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
შექმნილი თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის საქმიანობაში.

2. სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მიერ შესრულდა შემდეგი სახის 
სამუშაოები: 

ა) სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის წარმოების პროცესში განყოფილებამ 
გამოავლინა 19 სამშენებლო სამართალდარღვევა, რის თაობაზეც გამოიცა შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტი სანებართვო პირობებისა და საპროექტო დოკუმენტაციით 
განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევისათვის პირის დაჯარიმების თაობაზე, ჯარიმის 
ოდენობამ შეადგინა 195 200 ათ. ლარი;

ბ) ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული მშენებლობა დასრულებული 82 ობიექტი რის 
თაობაზეც გამოიცა შესაბამისი სამართლებრივი აქტი;

გ) განყოფილების მიერ შედგენილი შემოწმების აქტის საფუძველზე მშენებლობის ვადა 
გაუგრძელდა 50 მშენებარე ობიექტს;

დ) საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 24 ნოემბრის N660 ბრძანებულების 
შესაბამისად განოხრციელდა უპროექტოთ და უნებართვოდ  აშენებული  10 შენობა-ნაგებობის 
ლეგალიზაცია;

ე) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების პროცესში 
გამოვლენილი იქნა 67 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რის თაობაზეც გაფორმდა 
შესაბამისი სამართალ დარღვევის ოქმები;

ვ) მიწის ნაკვეთების უნებართვოდ დაკავებასთან დაკავშირებით განხილული იქნა 25 
მოქალაქის განცხადება, რაზედაც განყოფილების მიერ გაიცა შესაბამისი მითითებები და 
გაფრთხილებები;

ზ) განხილული იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული, 
ზედამხედველობის განყოფილების სფეროს მიკუთვნებული 668 განცხადებადა, საიდანაც 
შესრულდა 593, ხოლო 65 განცხადებაზე მიმდინარეობს საქმისწარმოება.

ლაშა თავაძე
სამსახურის უფროსი


