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შესავალი 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს წარმოადგენს კოლეგიური 

ადმინისტრაციული ორგანო - მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო აირჩევა 4 წლის ვადით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების მიერ, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, 

თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებზე, 4 წლის 

ვადით, ამომრჩევლებმა აირჩიეს ბათუმის თვითმმართველი  ორგანოს - საკრებულოს 25 წევრი, 

აქედან 10 წევრი - ადგილობრივი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო უბნის  

ტერიტორიაზე, ხოლო 15 წევრი - პროპორციული წესით ბათუმის მთელ ტერიტორიაზე.  

2017 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის IV მოწვევის საკრებულოს 

პირველი სხდომა. სხდომაზე ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ თავისი 

შემადგენლობიდან, მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, სიითი 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტით აირჩია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.  

საკრებულოს საქმიანობა და უფლებამოსილება განისაზღვრება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად.  
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა  

საკრებულოს თავმჯდომარე ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს: 

• საკრებულოს სხდომების ორგანიზება, საკითხების განხილვა, გადაწყვეტილებების  

            მიღება; 

• საკრებულოს აპარატის ორგანიზაციული საქმიანობის ხელმძღვანელობა; 

• საკრებულოს წარმომადგენლობითი ფუნქციების გახორციელება. 

IV მოწვევის  საკრებულოში ფუნქციონირებს 5 მუდმივმოქმედი კომისია და 5 ფრაქცია 
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IV მოწვევის  საკრებულოს მიერ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა: 

• 10 სხდომა 

• 20 ბიუროს სხდომა 

საკრებულოს სხდომებზე განხილულ იქნა სულ  88 საკითხი, მიღებულ იქნა  51 ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტი (განკარგულება) და  37 ნორმატიული სამართლებრივ-ადმინისტრაციული 

აქტი (დადგენილება).  

საკრებულოს კომპეტენციების გათვალისწინებით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებები ქალაქის 

მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული  მიმართულებების მიხედვით.  

საქართველოს მთავრობისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დასახული 

პრიორიტეტების, ასევე, ქალაქ ბათუმში არსებული სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით 

მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და  პრიორიტეტული 

მიმართულებები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო წლის დასაწყისში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 

შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 158 460,6 ათას ლარს. გადასახადების 

საპროგნოზო მაჩვენებლები - 76 303,3 ათას ლარს. მათ შორის: ქონების გადასახადი - 28 500,0 

ათასი ლარი; დამატებული ღირებულების გადასახადები - 47 803,3 ათასი ლარი. ფინანსური 

 მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 განათლება 

 კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება 

 მუნიციპალური სერვისების განვითარება 
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დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრული იყო 26 000.0 ათასი ლარით. მათ შორის, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური 

ტრანსფერი - 26 000.0 ათასი ლარი; 2020 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების 

საპროგნოზო მაჩვენებელი იყო 40 157.3 ათასი ლარი. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების 

საპროგნოზო მაჩვენებელი -2,657.3 ათასი ლარი. აქედან:  პროცენტების სახით დაგეგმილი იყო 

550.0 ათასი ლარის მობილიზება;  დივიდენდებიდან მისაღები შემოსავლები განისაზღვრა 1 000.0 

ათასი ლარით, რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი - 1 107.3 ათასი ლარის ოდენობით. საქონლისა 

და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 35,800.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 

და გადასახდელები - 35,800.0 ათასი ლარის ოდენობით. ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით 

მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 700.0 ათასი ლარის 

ოდენობით.  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 1 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 12 000.0 ათასი ლარით.  

პროგრამული კლასიფიკაციის შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით ასიგნებები 

გადანაწილდა შემდეგნაირად: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება - 35,147.6 ათასი ლარი, მათ შორის: ა) სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა - 26,952.5 ათასი ლარი; ბ) სარეზერვო ფონდი - 750.0 ათასი ლარი; გ) წინა წლებში 

წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდი - 100.0 ათასი ლარი; - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 58,387.0 ათასი 

ლარი; - ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 13,169.6 ათასი ლარი; - განათლება - 16,883.3 ათასი ლარი; - 

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 12,979.4 ათასი ლარი; - ჯანმრთელობისა 

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 15,261.9 ათასი ლარი; - ქალაქის ეკონომიკური და 

ურბანული განვითარება - 560.0 ათასი ლარი; - მუნიციპალური სერვისების განვითარება - 6,071.8 

ათასი ლარი. 

ბათუმის 2020 წლის ბიუჯეტის თანხები ძირითადად მოხმარდა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფრასტრუქტურული და ქალაქის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას, 

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას, ქალაქის კეთილმოწყობას, გამწვანებას,  

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარებას, საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, 

ბინათმშენებლობას და ავარული შენობების რეაბილიტაციას, ქალაქის დასუფთავებას, 

ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, 

ინკლუზიური განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, განათლების,  კულტურის, 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობასა და სპორტს, ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ 

უზრუნველყოფას, ქალაქის ეკონომიკურ და ურბანული განვითარებას, მუნიციპალური 

სერვისების განვითარებას.  

 

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც განპორობებული 

იყო პანდემიად აღიარებული კორონა ვირუსის -„COVID 19“-ის გავრცელებიდან გამომდინარე.   
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საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

 

საანგარიშო პერიოდში ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  სხდომებზე განიხილა სულ  88 

საკითხი და მიიღო გადაწყვეტილებები, მათ შორის:  

 
 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის 

N8 განკარგულება. 
 
 

  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე“ თვითმმართველი  ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის  №4-1 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის და „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული 

უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის N25 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის მიზნით 

კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 

16 ოქტომბრის N47 განკარგულება. 

 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის 

(განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილისNN25 განკარგულება. 

 

  „ბათუმის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 ოქტომბრის N51 განკარგულება. 
 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის 

№17 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის N28 დადგენილება. (განმარტება: 

შემუშავებულ იქნება ახალი წესი 2020 წლის 31 დეკემბრამდე, რომელშიც გათვალისწინებული 

იქნება მოსახლეობის ინტერესები გადასახადის გათავისუფლების ნაწილში.) 
 

  ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მიერ გამოწვეული ფორსმაჟორული გარემოების გამო  ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენის, სარგებლობის/მართვის უფლებით მიმღების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი 
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პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების და პრივატიზებული ან/და სარგებლობის/მართვის  

უფლებით გაცემული ქონების მიმღების ამ ქონებასთან დაკავშირებული პირობის  

შესრულებისათვის დამატებითი ვადის მიცემის საკითხთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის  N20 განკარგულება. 

 

 

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებების ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მიერ გამოწვეული 

შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის  N21 

განკარგულება. 
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საკრებულოს აპარატის ორგანიზაციული საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობა  

 

საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობას ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს საკრებულოს 

აპარატი. საკრებულოს აპარატის ამოცანებია: საკრებულოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის 

მოადგილეების, საკრებულოს წევრების, კომისიების, ფრაქციების საქმიანობის ორგანიზაციული, 

იურიდიული, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფა. 

 აპარატის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს საკრებულოს თავმჯდომარე. აპარატს 

ხელმძღვანელობს აპარატის უფროსი. აპარატის ორგანიზაციული სტრუქტურა განისაზღვრება 

აპარატის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საკრებულო.  

საკრებულოს აპარატში გახორციელებული რეორგანიზაციისა  და  დებულებაში შეტანილი 

ცვლილების შედეგად საკრებულოს აპარატში ფუნქციონირებს სამი განყოფილება:  
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საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა მუნიციპალიტეტის ფრაქციაში  - „ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაში  

საკრებულოს ფრაქცია - „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ შემადგენლობაში 

საქმიანობას ახორციელებს საკრებულოს 12 წევრი. 

ფრაქციის საქმიანობას საფუძვლად უდევს შემდეგი პრინციპები: 

• ფრაქციის საქმიანობის საჯაროობა 

• დამოუკიდებლობა და თვითმმართველობა 

• ფრაქციაში გაწევრიანებისა და ფრაქციიდან გასვლის ნებაყოფლობითობა 

• თანასწორობა კანონის წინაშე 

ფრაქცია შექმნილია საერთო პოლიტიკური შეხედულებების მქონე საკრებულოს წევრთა მიერ 

უფლებამოსილების ეფექტურად გახორციელებისა და საქმიანობის კოორდინირებულად 

წარმართვის მიზნით.  

ფრაქციაზე განხილული საკითხები: 

საანგარიშო პერიოდში ფრაქციის სხდომაზე განხილულ იქნა სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის:  

• საკრებულოს წევრების 2019 წლის აქტივობების ძირითადი მიმართულებების შესახებ; 

• მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისა და კომისიების 2019 წლის სამუშაო 

            გეგმის შესახებ საკრებულოს ფრაქციასა და ბათუმის მერიას შორის კოორდინაციის  

            გეგმის შემუშავების შესახებ; 

• სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ; 

• საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი სხვადასხვა მიმდინარე საკითხის განხილვის  

           შესახებ; 

• ქალაქში დაგეგმილ და მიმდინარე პროექტებზე ინფორმაციების მოსმენა.  

ფრაქციის მიერ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 12 სხდომა. 

ფრაქციის სხდომაზე განხილულ იქნა 26 საკითხი. 
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საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიაში 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია 

კომისიის მიზანი:  

საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი საკითხების წინასწარი მომზადება, საკრებულოს 

გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობა, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების სამართლებრივი კონტროლის გახორციელება.  

 

კომისიის საქმიანობა: 

 ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს სამართლებრივი 

აქტების პროექტებს; 

 ბ) განიხილავს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარმოდგენილი სამართლებრივი 

აქტების პროექტებს და ღებულობს დასკვნებს მათი უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე 

ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობის თაობაზე; 

ე) სამოქმედო სფეროში განიხილავს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის პროექტს, 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების პროექტებს და ღებულობს შესაბამის 

დასკვნებს მათ შესახებ;  

ვ) სამოქმედო სფეროში კონტროლს უწევს მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების 

საქმიანობას, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს; 

კომისიის შემადგენლობაშია საკრებულოს 8 წევრი. 

საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიამ 

გამართა 11  სხდომა. კომისიამ  11 სხდომაზე განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული  94 

საკითხი.  

საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს თავმჯდომარე იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა 

კომიისიის ოთხ სხდომაზე ასრულებდა კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას.  კომისიამ 

დასკვნის სახით 11 რეკომენდაცია შეიმუშავა.  
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მოქალაქეებთან შეხვედრები 

 

მსოფლიო პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების ფონზე, საკრებულოს თავმჯდომარე  

სხვადახვა საკითხზე ადგილზე შეხვდა და კონსულტაცია გაუწია 223  მოქალაქეს.   

ამავე პერიოდში საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე საკრებულოს აპარატში 

რეგისტრირებულია  399 განცხადება, რომლებზეც გაცემულია პასუხი, ნაწილი კი  შემდგომი 

რეაგირებისათვის  გადაგზავნილია შესაბამის სამსახურებში განსახილველად.   

უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელი სრულიად განსხვავებულია მსოფლიო პანდემიით გამოწვეული 

ვითარებიდან გამომდინარე.  საკრებულოს თავმჯდომარე კოვიდ-პანდმიით შექმნილი 

ეპიდსიტუაციის პირობებში ბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკრებულოს წევრებთან 

ერთად ჩართულია მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევის ორგანიზებაში, ასევე, საანგარიშო 

პერიოდში მონაწილეობს სხვადასხვა ადგილობრივ ღონისძიებებში.  

 

 

 

მიუხედავად პანდემიის გამო არსებული ურთულესი სიტუაციისა, მიმდინარე წლის 

განმავლობაში ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. 

მათ შორის: ხორციელდება საკმაოდ მასშტაბური პროექტები ინფრასტრუქტურის 

მიმართულებით, სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით, რომლის ფარგლებშიც სისტემა 

სრულიად ახალ სტანდარტებზე გადადის. მიმდინარეობს არსებული რეკრეაციული ზონების 

განახლება-რეაბილიტაცია.   
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