
 

 
პროექტი 

 

 

ქალაქ  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო  

 

დადგენილება №  --- 

2021 წლის  -----------------------  

ქ .  ბათუმი 

 

„ადგილობრივი საქალაქო  რეგულარული სამგზავრო  გადაყვანის  

M2 და M3 კატეგორიის  ავტობუსებისათვის  ნებართვის  გაცემის  ფასის   

განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   

2018 წლის  28 ივნისის  №51 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის   
შესახებ  

 

„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  

 „ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 

კატეგორიის ავტობუსებისათვის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №51 დადგენილებაში 

(გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, 

გამოქვეყნების თარიღი: 06/07/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.132.016399) შეტანილი 

იქნას შემდეგი ცვლილება: 

 1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“. 

 2. დადგენილების პირველი, მე-2 და 21 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 1 

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M2 კატეგორიის ავტობუსე-

ბისათვის 20 (ოცი) ლარით, გარდა ამ დადგენილების 21 მუხლისა. 

 მუხლი 2 

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M3 კატეგორიის ავტობუსე-

ბისათვის 20 (ოცი) ლარით, გარდა ამ დადგენილების 21 მუხლისა. 

 მუხლი 21 

 2021 წლის 1 მარტიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდისათვის ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებისათვის განისაზღვ-

როს 0,1 ლარით.“. 

 3. დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 4 



 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის გადახდა ხდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპა-

ლიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე.“. 

 

 მუხლი 2  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე     სულიკო  თებიძე 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

გ  ა ნ  მ  ა რ  ტ ე ბ  ი თ  ი   ბ  ა რ  ა თ  ი 

პროექტის  სახელწოდება და სათაური 

 
„ადგილობრივი საქალაქო  რეგულარული სამგზავრო  გადაყვანის  

M2 და M3 კატეგორიის  ავტობუსებისათვის  ნებართვის  გაცემის  ფასის   

განსაზღვრის  შესახებ“ ქალაქ  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   
2018 წლის  28 ივნისის  №51 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის   

შესახებ“  

ქალაქ  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  
დადგენილების  პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2021 წლის 8 აპრილის N GOV 6 21 00012428 

წერილის თანახმად, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული 
დეპარტამენტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობის სამართლებრივი 
ზედამხედველობის სამმართველოს მიერ, უფლებამოსილების ფარგლებში, განხორციელდა 

„ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 კატეგორიის 

ავტობუსებისათვის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №51 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის №5 
დადგენილების სამართლებრივი ექსპერტიზა, რა დროსაც გამოვლინდა შემდეგი ხარვეზი: 
განსახილველი N5 დადგენილებით ძირითად დადგენილებას დაემატა 21 მუხლი, რომლითაც 

2021 წლის 1 მარტიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდისათვის განისაზღვრა 
ამავე დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლებით დადგენილი M2 და M3 კატეგორიის 
ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის 

გაცემის ფასისგან (20 ლ) განსახვავებული ფასი. კერძოდ, დასახელებული მუხლის 
მიხედვით, „2021 წლის 1 მარტიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდისათვის 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M2 

და M3 კატეგორიის ავტობუსებისათვის განისაზღვრება 0,1 ლარით.“ საყუდარღებოა, რომ 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს 2020 წლის 12 ივნისის კანონით ამ სახის ნებართვის სახელწოდება 
ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვა. ამდენად, მართებული ტერმინოლოგიის 
გამოყენების თვალსაზრისით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 
ივნისის №51 დადგენილება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონთან სრულ შესაბამისობაში უნდა იქნას მოყვანილი. განსახილველი დადგენილებით 
წარმოდგენილი ცვლილება, სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით, საჭიროებდა 
ძირითადი აქტის პირველი და მე-2 მუხლების რედაქტირებას და საგამონაკლისო ნორმაზე 

(21 მუხლზე) მითითებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში სახეზეა ურთიერთგამომრიცხავი 
დებულებები, რაც სადავოს ხდის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის 

საკითხს.  
გამომდინარე აქედან, დადგენილების პროექტის მიღების მიზანია შევიდეს ცვლილება 

და განხორციელდეს ძირითადი აქტის სათაურის, პირველი, მე-2, 21 და მე-4 მუხლების 

რედაქტირება და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონთან სრულ 
შესაბამისობაში  მოყვანა. 

ა.ბ) პროექტის  ძირითადი არსი:  

 



წინამდებარე პროექტის მიღების ძირითადი არსია შეტანილ იქნას შემდეგი 

ცვლილება: 
1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“. 

2. დადგენილების პირველი, მე-2 და 21 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 1 

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M2 კატეგორიის ავტობუსე-

ბისათვის 20 (ოცი) ლარით, გარდა ამ დადგენილების 21 მუხლისა. 

მუხლი 2 

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M3 კატეგორიის ავტობუსე-

ბისათვის 20 (ოცი) ლარით, გარდა ამ დადგენილების 21 მუხლისა. 

მუხლი 21 

2021 წლის 1 მარტიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდისათვის ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებისათვის განისაზღვ-

როს 0,1 ლარით.“. 

3. დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 4 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის გადახდა ხდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპა-

ლიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე.“. 

 
ბ) პროექტის  ფინანსური დასაბუთება  

პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:  

დადგენილების პროექტის მიღება არ იწვევს დამატებითი ხარჯების გამოყოფას. 

ე) პროექტის  ავტორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახური. 

ვ) პროექტის  ინიციატორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნციპალიტეტის მერი. 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი, 

გვარი და ხელმოწერა: 

 

ქ . ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  
მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი    ეთერ ლომაძე 

 
 

 
 
 


