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დანართი №2 

 ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ 

სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო__24 02    

მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა 

რეგიონალური განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი1  

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება  24 02  

განმახორციელებელი   სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

ათასი ლარი 

 

 

 

პროგრამულ
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) 

24 02 პროგრამა:  ტექნიკური 

და სამშენებლო 

სფეროს რეგულირება - 

ტექნიკური 

უსაფრთხოების 

მაჩვენებლის ზრდა 

საქართველოში 

1 900.0 1 900.0 420.6 22% 12.1 

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: 

 

 მიმდინარეობს ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება ევროპის საუკეთესო 

პრაქტიკის გათვალისწინებით. დაიწყო (გრძელდება) ევროკავშირის დახმარების 

,,ტვინინგი“-ს პროექტის ,,ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 

შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის 

განსავითარებლად“ განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ექსპერტების 

მიერ ჩატარდა ტრენინგები ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივებთან 

დაკავშირებით, რომელთანაც უკვე დაახლოებულია საქართველოს 

კანონმდებლობა: ლიფტები, საბაგირო გზები, წნევის ქვეშ მომუშავე 

მოწყობილობები, წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლები, ცხელი წყლის საქვაბე 

დანადგარები. ასევე, ჩატარდა მენეჯმენტის შესახებ ტრენინგი სააგენტოს 

მენეჯერული რგოლის  წარმომადგენლებისათვის. გაიმართა შეხვედრები სსიპ - 

                                                           
1 ივსება იმდენ პროგრამაზე, რამდენ პროგრამასაც მოიცავს მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტი წლიური ბიუჯეტის კანონით. 
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შემოსავლების სამსახურის წარმოამდგენლებთან, შესწავლილი იქნა საბაჟოს  

მუშაობის პრინციპებს და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები.  

     

 გრძელდებოდა მუშაობა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე:  
 
 2019 წლის 15 იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 

ოქტომბრის N476 დადგენილება ,,სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, რომელიც ვრცელდება 4 სამშენებლო 

პროდუქტზე: არმატურა, ცემენტი, ელექტრო კაბელი, პლასტმასის მილი; 

 მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, რომლითაც უნდა მოხდეს სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების რგოლის 

ამოღებით მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურების გამარტივება, ასევე IV 

კლასის შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვაზე, რომლებიც ეხება 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებს მთლიანად მუნიციპალიტეტი ხდება 

პასუხისმგებელი;  

 მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი: ,,სამშენებლო 

პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის N476 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომლითაც პროდუქტის იმპორტის საბაჟო 

დეკლარაციის რეგისტრაციამდე, სავალდებულო ხდება „სამშენებლო პროდუქტის 

იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“, რაც გულისხმობს პროდუქტთან დაკავშირებით 

აუცილებელი დოკუმენტების ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობას. 

 

 2019 წლის  3 თვის  განმავლობაში მშენებლობისა და ტექნიკური უსაფრთხოების 

კუთხით განხორციელდა შემდეგი  ღონისძიებები: 

 გაიცა V კლასის განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობის 

23 ნებართვა, მათ შორის 5 ნებართვა ელექტრონული ფორმით, აქედან 

სამინისტროებზე გაიცა 3 შეთანხმება მშნებლობაზე; 

 ადმინისტრაციულ წარმოებაში მიღებულ იქნა ადგილობრივი თვითმართველობის 

ორგანოებიდან გადმოგზავნილი  IV კლასის 50  სამშენებლო ობიექტი; 

 3 თვის განმავლობაში სამშენებლო ადმინისტრაციულუ წარმოება განხორციელდა 95 

ობიექტზე, მათ შორის 35 ელექტრონულად 

 მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდა 22 ობიექტზე, 

ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 11 ობიექტი და არქიტექტურულ–სამშენებლო 

საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა  17 ობიექტი; 

 ელექტრონული ფორმით გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 

მასალების გამოყენების 6 ნებართვა; 

 შემოწმებულ იქნა  96 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი ( მათ 

შორის 84 ინდუსტრიულ და 12 სამთო ობიექტი) და 6 იარაღის მაღაზია; 

 დოკუმენტურად შემოწმებულ იქნა 249 ობიექტი ინსპექტირების ორგანოების 

მასალების მიხედვით (237 - ინდუსტრიული და 12 სამთო ობიექტი); 
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 58.0 ათ. ლარით დაჯარიმდა 49 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი 

ობიექტი; 

 შემოწმდა შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმებული ეკონომიკური 

ზონიდან შემოსული 588 ტიპის პროდუქტის ტექნიკური დოკუმენტაცია, 

რომელთაგან 520 ტიპის სამშენებლო პროდუქტი შედიოდა სააგენტოს 

ზედამხედველობის სფეროში, მათ შორის 33 არმატურა, 185 ელექტროკაბელი, 298 

პლასტმასის მილი და 4 ცემენტი. დახარვეზდა 136 ტიპის პროდუქტის 

დოკუმენტაცია, ბაზარზე დაშვებულ იქნა 384 სამშენებლო პროდუქტი, მათ შორის 12 

არმატურა, 117 ელექტროკაბელი, 253 პლასტმასის მილი და 2 ცემენტი.  

 ინსპექტირება ჩაუტარდა 3 ეკონომიკური ოპერატორის 10 სამშენებლო პროდუქტს; 

 გეოინფორმაციულ სისტემებში აისახა  78  ობიექტის მონაცემები და განახლდა 

ზოგიერთი უკვე ასახული ობიექტების მონაცემები; 

 განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების  მშენებლობის მოსაკრებელმა 

შეადგინა  421.5  ათ. ლარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 


