
პროექტი   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

____ ნოემბერი, 2020 წელი                                                                             ქალაქი ბათუმი 

 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა და ამ ფორმების  

ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის  

საკრებულოს 2009 წლის 8 აპრილის №8-1 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს : 

 

მუხლი 1.  

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა და ამ ფორმების ნიმუშების დამ-

ტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 8 აპრილის №8-1 

დადგენილებაში (გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ №49, 14.04. 2009წ., გვ: 6-8) შევიდეს ცვლილება 

და დადგენილების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი და დადგენილებით დამტკიცებული დანარ-

თი №6 ამოღებულ იქნეს. 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე       სულიკო თებიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი პროექტის სახელწოდება  და  

სათაური 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა  და  ამ ფორმების  
ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის  

საკრებულოს 2009 წლის 8 აპრილის №8-1 დადგენილებაში  
ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 

 
 

ა) ზოგადი ინფორმაცია  პროექტის შესახებ 

ა .ა) პროექტის მიღების მიზეზი და  მიზანი: 

          ცვლილების მიზანია  „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა  და  ამ ფორმების 
ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 8 აპრილის 
№8-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების მიღება . ცვლილება  ითვალისწინებს 
მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაუქმებას, როგორც მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის. კანონმდებლობა  
შესაძლებლობას იძლევა , რომ განხორციელდეს მშენებლობის ნებართვის ელექტრონული ფორმით გაცემა .  
 

ა .ბ. პროექტის ძირითადი არსი: 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა  და  ამ ფორმების ნიმუშების დამტკიცების 
შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 8 აპრილის №8-1 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების მიღება . 

 
 

ბ) პროექტის ფინასური დასაბუთება : 

ბ.ა) დადგენილების პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარ- 

ჯების დაფინასების წყარო: არ გამოწვევს ხარჯებს. 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა  ბიუჯეტის საშემოსავლო და  ხარჯვით ნაწილზე - არ  

გამოიწვევს. 

გ) პროექტის შესაბამისობა  უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ  

აქტებთან: 

დადგენილების  პროექტი შესაბამისობაშია  უპირატესი იურიდიული ძალის  

მქონე ნორმატიულ აქტებთან. 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები, სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და  

საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება , ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა  მიიღეს 

პროექტის შემუშავებაში და  მათი შეფასება  პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

პროექტის მომზადების პროცესში კონსულტაციების არ მიღებულა  

ე) პროექტის ავტორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა  და  ურბანული  

პოლიტიკის სამსახური. 



ვ) პროექტის ინიციატორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი. 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა,  

სახელი, გვარი და  ხელმოწერა: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ქალაქგანვითარებისა  და  ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


