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     ქალაქი ბათუმი                      2020 წლის 21 დეკემბერი  

                                                                                                                                   1100  საათი 

    სხდომას თავმჯდომარეობდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე - სულიკო თებიძე 

 
 

 

e s w r e b o d n e n :  

 

  

თამაზ სალუქვაძე 
 

- საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

გოჩა მგელაძე - საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 

კომისიის თავმჯდომარე; 

   

დიმიტრი ჭეიშვილი 

 

- საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე; 

     ირაკლი პატარიძე      - საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე; 

  
 

ზურაბ ნაკაიძე - საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური 

განვითარების კომისიის თავმჯდომარე; 
 

 

ნატალია ზოიძე - საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე;  

 

ბესარიონ გოგოტიშვილი - საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“  თავმჯდომარის 

მოადგილე; 

 

ნატალია ძიძიგური 

 

 

- საკრებულოს ფრაქიის „ქართული ოცნება -  

კონსერვატორები“ თავმჯდომარე; 
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ნერიმან ცინცაძე - საკრებულოს ფრაქციის `ქართული ოცნება -  

კონსერვატორები“ თავმჯდომარის მოადგილე; 
 

   

ანზორ დევაძე - საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება -

მრეწველები“ თავმჯდომარე;  

 
 

დავით მახარაძე 

 

 

 

- საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება -

მრეწველები“ თავმჯდომარის მოადგილე;      

რაულ თავართქილაძე 

 

 

- საკრებულოს ფრაქციის „ბათუმი“ თავმჯდომარე; 

 
 

არჩილ მამულაძე - საკრებულოს ფრაქციის „ბათუმი“ თავმჯდომარის 

მოადგილე; 
   

   

   

ომარ მახარაძე - საკრებულოს წევრი; 
 
 

ელგუჯა ანდრიაძე 
 

 

- საკრებულოს  წევრი;   

 

   

არ   ე ს წ რ ე ბ ო დ ნ ე ნ:   
   

მირდატ ქამადაძე 

 

 

- საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ თავმჯდომარე; 

ნოდარ დუმბაძე - საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ თავმჯდომარის მოადგილე; 
 

ირაკლი თოფურიძე - საკრებულოს წევრი; 

   

თემურ კახიძე - საკრებულოს წევრი; 
 

მუხამედ ართმელაძე - საკრებულოს წევრი; 

 

გელა დეკანაძე - საკრებულოს წევრი; 

 

ლევან ანთაძე 
 

 

 

 

 

 

 

- საკრებულოს წევრი. 
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სხდომას ე ს წ რ ე ბ ო დ ნ ე ნ: 
 

  - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი, მერის მოვალეობის შემსრულებე-

ლი  - არჩილ ჩიქოვანი; 

 

 - ქალაქ ბათუმის მერის მოადგილე -ლელა სურმანიძე;  

 

  - ქალაქ ბათუმის მერის მოადგილე -სოფიკო  ხალვაში;  

 

  - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი - ნუკრი 

დეკანაძე; 

 

- ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო   სამსახურის 

უფროსი  - ედნარ ნატარიძე; 

 

   - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის უფროსი - მირიან მეტრეველი; 

 

    - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და 

სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - დავით 

კოპინაძე; 

 

   - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის   

სამსახურის უფროსი - ეთერ ლომაძე;  

 

  - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი -

მერაბ ქიძინიძე;  

 

  -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი - სოფიო 

მიქელაძე;  

 

- ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსა-

ხურის საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი - ემზარ ქავჟარაძე. 

შპს „ბათუმის წყალი“ დირექტორი - ბაკურაძე; 

  

შპს „ბათუმის ავტოპრანსპორტი“ დირექტორი - ბადრი ფარტენაძე;  

 

შპს „სანდასუფთავება“ დირექტორი - დავით დუმბაძე;  

 

       ა(ა)იპ - „გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური“-ს 

დირექტორი - დავით დიასამიძე;  

 

       ა(ა)იპ - „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ დირექტორი - მამუკა 

შამილიშვილი;  
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ა(ა)იპ - „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ 

დირექტორი სულხან ევგენიძე;  

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტით 

გათვალისწინებული საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეები:  
 

- საკრებულოს აპარატის უფროსი - რაულ ბოლქვაძე; 

 - იურიდიული განყოფილების უფროსი - ირაკლი თავართქილაძე;   
 

- საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი, განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - 

მარინე ბერიძე; 

 

- საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი - მზევინარ წულუკიძე; 
 

- მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი   

- ლელა ნემსაძე; 
  
- მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი - ბადრი  წულუკიძე. 

 

       პრესისა და მასმედიის წარმომადგენლები.   

 

    სხდომის თავმჯდომარე - სულიკო თებიძე მიესალმა დამსწრე-საზოგადოებას და 

წარმატებული დღე უსურვა, ასევე  მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს მორიგ სხდომაზე 

განსახილველად წარმოდგენილია 2  სამართლებრივი აქტის პროექტის განხილვა,   

მიმართა კოლეგებს დღის წესრიგის გარშემო, პროცედურულ საკითხთან 

დაკავშირებით წინადადებების არსებობის თაობაზე, რასთან დაკავშირებით 

საკრებულოს წევრებს არ გამოუთქვამთ წინადადება. 

 

 სხდომის თავმჯდომარემ - სულიკო თებიძემ სხდომის მონაწილეებს, საკრებულოს 

წევრებს გააცნო საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის დღის წესრიგი: 

 

                                       დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :  

 
საკითხი 1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
 

(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი ედნარ ნატარიძე) 
 

 

საკითხი 2.  „ლაშა სირაბიძისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
 

(მომხს: ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

 იურიდიული განყოფილების უფროსი - ირაკლი თავართქილაძე) 
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     სხდომის თავმჯდომარემ -  სულიკო თებიძემ  წარმოდგენილი დღის წესრიგი, 

დააყენა კენჭისყრაზე:   

 
 

კენჭისყრისას სხდომას ესწრებოდა: 

 

18 
 

                        კენჭისყრის  შედეგები: მომხრე - 18 

წინააღმდეგი - 0 

 
 

 

   სხდომის თავმჯდომარემ - სულიკო  თებიძემ საკრებულოს წევრებს მიმართა 

საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით მოკლე  განცხადებების გაკეთების 

შესაძლებლობის თაობაზე და  საკრებულოს აპარატს დაავალა ყველა განცხადების 

ოქმის სახით გადაგზავნა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში. 
 

 
 

   სხდომის თავმჯომარემ  სულიკო  თებიძემ მიმართა კოლეგებს, რომ რამოდენიმე 

დღეში შეიკრიბება ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭო და უმაღლესი საბჭოს 

მომავალი წარმომადგენელი ლაშა სირაბიძეა, რომელსაც მიულოცა საპატიო 

საპასუხისმგებლო საქმე,  უსურვა რეგიონის და ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმის გაკე-

თება.  

 

საკრებულოს წევრი - არჩილ მამულაძე - მიესალმა კოლეგებს და ლაშა სირაბიძეს 

მიულოცა წარმატება. მან სამძიმარი გამოთქვა  ოჯახის მიმართ  უახლოესი მეგობრის, 

ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კობა დავითაშვილის გარდაცვალების გამო, ასევე მიმართა 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს არჩილ ჩიქოვანს, რომ არაერთხელ სამი 

წლის განმავლობაში სხდომაზე დაუსვამს კითხვები, კერძოდ, შემოერთებულ ტერი-

ტორიაზე ანგისის, აეროპორტის და ადლიის დასახლებაში დღემდე მოუწესრი-

გებელია ქუჩებზე სახელების მითითება, მინიშნება და ნომერაცია. ეს ხელს უშლის 

სასწრაფო დახმარების მანქანის გამოძახებისას. ასევე დეზინფექცია უნდა ჩატარებუ-

ლიყო  მთლიანად  მრავალსართულიან სახლებში,  თუმცა ჩაატარეს მხოლოდ  

პირველ სართულზე, ეს მითითებაა თუ მათი არასწორი მოქმედება.  

 

  საკრებულოს წევრი - რაულ თავართქილაძე მიესალმა და ლაშა სირაბიძეს მიულოცა 

აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად არჩევა, რომელიც კარგი და ყველას 

მეგობარია. ასევე მან აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ტენდენციად იქცა და ცუდ 

პრაქტიკად პოლიციელების მიმართ სალანძღვავი სიტყვების გამოხატვა, რაც 

დამაზიანებელია ჩვენი ქვეყნისათვის. პოლიციელები არიან ის ადამიანები, რომლე-

ბიც იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგს  და ებრძვიან კრიმინალს. ის თანადგომას 

უცხადებს და მომავლისთვის ასეთი საკითხები არ უნდა გაგრძელდეს. მან ასევე 

მიესალმა ქალაქ ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლის დასწრებას  საკრე-

ბულოს სხდომებზე. დასვა საკითხი გორგილაძის ქუჩაზე 101 და 103 ეზოს შორის 

ტერიტორიის მოწყობის თაობაზე. ბათუმის ტერიტორიაზე მხოლოდ ეს ეზო არის 

დარჩენილი მოუწესრიგებელი.   

 

 საკრებულოს წევრი - ნატალია ზოიძე მიესალმა და უმრავლესობის სახელით 

აღნიშნა, რომ საკრებულოს აქტიური წევრი ლაშა სირაბიძე აგრძელებს თავის 

პოლიტიკურ საქმიანობას  აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რაც არა-
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მხოლოდ ჩვენთვის არის სასიხარულო, არამედ თითოეული ბათუმელისათვის, 

იმიტომ რომ სარეიტინგო შკალას თუკი დავათვალიერებთ საკმაოდ მაღალი მხარ-

დაჭერით სარგებლობს. მოსახლეობის მოსაზრებები არის მათთვის მთავარი და 

ამომავალი და არა რაღაც გაურკვეველი პოლიტიკური გემოვნების ე.წ არასამთა-

ვროების, შესაბამისად დაულოცა გზა ბატონ ლაშას უმაღლეს საბჭოში დაწყებული 

საქმეების გაგრძელება, რასაც ბათუმის საკრებულოში ახორციელებდა  და მათი ხმა 

კარგ საქმეს მოუტანს თითოეულ ბათუმელს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცხოვ-

რობთ ისეთ პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ, ე.წ დესტრუქციული ოპოზიციური 

ძალა მაქსიმალურად ცდილობს ყველა დემოკრატიული ინსტიტუციის ნგრევას და 

თან ფსევდო დემოკრატებად გვევლინებიან. ასევე გამოთქვა კმაყოფილება დღეს 

მეათე მოწვევის პარლამენტის გახსნას და დარწმუნებულია ყველა ამ წინააღმ-

დეგობას დაძლევენ.  

 

  საკრებულოს წევრი - დავით მახარაძე მიესალმა და მიულოცა საართველოს 

პარლამენტის მეათე მოწვევის გახსნას და ასევე ლაშა სირაბიძეს მიულოცა აჭარის 

უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად არჩევა, კაცს, რომელსაც უყვარს თავისი ქალაქი. მან 

მწუხარება გამოთქვა კოვიდ პანდემიის გამო ვინც შეეწირა, განსაკუთრებით გამოყო 

ექიმები, რომლებმაც ჯანმრთელობის ფასად დათმეს სიცოცხლე და მომავალი.მან 

აღნიშნა, რომ რამდენიმე დღეში ავტოტრანსპორტის ახალი რეგულაციები შემოდის 

ქალაქში, შეიცვლება მიმართულებები და  მიმართა თხოვნით საპატრულო პოლიციის 

მისამართით, რომ ზედმეტად მკაცრები ნუ იქნებიან, მხოლოდ გაფრთხილებით 

შემოიფარგლონ რამდენიმე დღე.  

 

  საკრებულოს წევრი - ბეარიონ გოგოტიშვილი  მიესალმა და ლაშა სირაბიძეს 

მიულოცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად არჩევა. მან აღნიშნა, რომ არჩილ 

ჩიქოვანი დანიშვნიდან დღემდე უშუალოდ ყველა სხდომას ესწრება, რაც მისასა-

ლმებელია. მან დასვა საკითხი მერიის კანცელარიაში გასაკეთებელ მოდერნიზაციის 

თაობაზე, ასევე  ელექტრონული აბრების, მოსახლეობასთან ხელშეწყობის მიზნით.  

 

    

 

     სხდომის თავმჯდომარემ - სულიკო თებიძემ განაცხადა დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყების და სხდომის განახლების 

თაობაზე. 

 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს : საკითხი 1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
 

(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი ედნარ ნატარიძე) 
 

 

    მომხსენებელი  მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და აღნიშნა, რომ პროექტით 

ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლისათვის ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით 

მისაღები შემოსულობების და გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად; ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული COVID-
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19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი და ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარების მაჩვენებელი და საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ძი-

რითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის 

პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-

19) გამოწვეულმა ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებმა, რამაც მნიშვნე-

ლოვნად შეამცირა როგორც საგადასახადო და ასევე სხვა შემოსულობების ნაწილი. 

პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად 

ართულებს შემდგომი წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ზუსტ პროგნოზირებას, 

რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებული იქნება ახალი კორონავირუსის გავრცე-

ლების აღკვეთის ღონისძიებებზე და პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებიდან 

გამომდინარე ეკონომიკურ აქტივობაზე.  

      ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 

საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 151 000,0 ათას ლარს. გადასახადების 

საპროგნოზო მაჩვენებლები შეადგენს 71,895.9 ათას ლარს. მათ შორის: ქონების 

გადასახადი - 29,000.0 ათასი ლარი; დამატებული ღირებულების გადასახადები - 

42,895.9 ათასი ლარი. ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 45 900.0 ათასი ლარით: მათ შორის: აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური ტრანსფერი - 45 

000.0 ათასი ლარი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი - 900.0 ათასი ლარი; 2021 

წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 20,354.1 ათასი ლარის ოდენობით:  საკუთრებიდან მისაღები 

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,579.1 ათასი ლარის 

ოდენობით. აქედან: - პროცენტების სახით დაგეგმილია 310.0 ათასი ლარის 

მობილიზება; - რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,269.1 ათასი ლარის 

ოდენობით.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები 

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 14,050.0 ათასი ლარის 

ოდენობით. მათ შორის: - სანებართვო მოსაკრებლები - 500.0 ათასი ლარის 

ოდენობით. - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 10,500.0 ათასი ლარის ოდენობით. - 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 3,050.0 ათასი 

ლარის ოდენობით.  ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები 

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 150.0 ათასი ლარის 

ოდენობით.  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო 

მაჩვენებელი განისაზღვრა 575.0 ათასი ლარის ოდენობით. არაფინანსური აქტივების 

კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 12 850.0 ათასი ლარით. 

        წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 151 000.0 ათას ლარს. ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 

61,6% - 92,943.8 ათასი ლარი მოდის ხარჯებზე, მათ შორის: - შრომის ანაზღაურება - 

25,115.5 ათასი ლარი - საბიუჯეტო ორგანიზაციების 2021 წლის შრომის 

ანაზღაურების ფონდის გაანგარიშება განხორციელდა 2020 წელს მოქმედი საშტატო 

ნუსხით, გარდა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების პროგრამისა, სადაც 2021 

წელს ერთი ერთეული საბავშვო ბაღის, ექსპლოატაციაში შესვლის 

გათვალისწინებით ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების მომუშავეთა 

რიცხოვნობა იზრდება 37 ერთულით, ასევე 2021 წლის 1 სექტემბრიდან დაგეგმილია 

ბაღის თანამშრომლების (გარდა ადმინისტრაციისა) თანამდებობრივი სარგოების 
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ცვლილება. - საქონელი და მომსახურება - 39,754.4 ათასი ლარი; - პროცენტი - 258.9 

ათასი ლარი; - გრანტები - 15.0 ათასი ლარი; - სუბსიდიები - 11,993.3 ათასი ლარი; - 

სოციალური უზრუნველყოფა - 9,799.7 ათასი ლარი; - სხვა ხარჯები - 6,007.0 ათასი 

ლარი;  მთლიანი ასიგნებების 36.4% - 54,999.7 ათასი ლარი მოდის არაფინანსური 

აქტივების ზრდაზე.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების (სესხის ძირი 

თანხის) დაფარვას 3,056.5 ათასი ლარი მოხმარდება, რაც მთლიანი ასიგნებების 2.0%-

ია. 

      პროგრამული კლასიფიკაციის შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით 

ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგნაირად: - წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 11,633.2 ათასი ლარი, მათ შორის: ა) 

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 3,315.4 ათასი ლარი, 

აღნიშნულ ღონისძიებაში არ არის ასახული გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება, რომელთან 

დაკავშირებითაც მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილია შუამდგომლობა 

საქართველოს მთავრობის წინაშე, "ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტთან" დაკავშირებით არსებული სასესხო 

ვალდებულებების (ძირითადი და საპროცენტო თანხები) მომსახურების ვადის 

ცვლილებაზე, საურავების დარიცხვის გარეშე; ბ) სარეზერვო ფონდი - 1,250.0 ათასი 

ლარი; გ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 100.0 ათასი ლარი; - მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 68,226.7 ათასი ლარი; - ქალაქის დასუფთავება, 

ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 

20,432.1 ათასი ლარი; - განათლება - 15,377.0 ათასი ლარი; - კულტურა, 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 12,106.4 ათასი ლარი; - ჯანმრთელობისა 

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 15,909.9 ათასი ლარი; - ქალაქის 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარება - 1,260.0 ათასი ლარი; - მუნიციპალური 

სერვისების განვითარება - 6,054.7 ათასი ლარი. 

       წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსების 

გამოყოფას და ოპტიმალურ გადანაწილებას სხვადასხვა სფეროებზე, რაც საბოლოო 

ჯამში გააუმჯობესებს ქ. ბათუმის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობას; 
 
 
 

ა ზ რ ი  

გ ა მ ო თ ქ ვ ე ს:  

      

      საკრებულოს წევრმა დიმიტრი ჭეიშვილმა მიმართა 

მომხსენებელს, რომ რამდენჯერმე წარმოდგენილ 

პროექტში ცვლილების შეტანას, უმჯობესია ჩაიწეროს 

გამონაკლისი შემთხვევა.    

 

   სხდომის  თავმჯდომარემ - სულიკო თებიძემ წარმოდგენილი საკითხი დააყენა 

კენჭისყრაზე:  

                                   კენჭისყრისას სხდომას ესწრებოდა: 18 

                                                   
 

                        კენჭისყრის  შედეგები: მომხრე - 18 
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წინააღმდეგი - 0 
 

                                                                                                                                                          

დ ა ა დ გ ი ნ ე ს :  მიღებული იქნა წარმოდგენილი დადგენილების   პროექტი.  

 

 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს :    საკითხი 2.  „ლაშა სირაბიძისათვის ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

ვადამდე შეწყვეტის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
 

(მომხს: ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

იურიდიული განყოფილების უფროსი - ირაკლი თავართქილაძე) 
 

        მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანია: ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, საპრივატიზებო ობიექტების 

პრივატიზების გეგმაში ცვლილების შეტანა, N76 პუნქტით განსაზღვრული, პირობიანი 

აუქციონით  განსაკარგი ობიექტის საპრივატიზებო თანხის გადახდა განხორციელდეს 

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 03 თვეში.  

 

ა ზ რ ი  

გ ა მ ო თ ქ ვ ე ს:  

      

     საკრებულოს წევრმა ზურაბ ნაკაიძემ აღნიშნა, რომ 

კომისიის სხდომაზე გამოითქვა აზრი, რომელიც  მერიამ 

უნდა  განუმარტოს კონკრეტულად მოსახლეობას აღნიშ-

ნული ცვლილების თაობაზე, რაზედაც მომხსენებელმა 

აღნიშნა, რომ ინფორმციის კუთხით შესაბამისი ღონის-

ძიება გაკეთდება.  

 

 საკრებულოს წევრმა რაულ თავართქილაძემ  აღნიშნა, 

რომ კარგია,  პანდემიის დროს მოქალაქეების გათავი-

სუფლება გადასახადისაგან, მაგრამ სამომავლოდ მოსაწე-

სრგებელია გადასახადის სისტემა.   

 

   სხდომის  თავმჯდომარემ - სულიკო თებიძემ წარმოდგენილი საკითხი დააყენა 

კენჭისყრაზე:  

                         კენჭისყრისას სხდომას ესწრებოდა: 18                                                                

  

                                                

კენჭისყრის  შედეგები: 

 

მომხრე - 18 

 

 

 

წინააღმდეგი - 0 

 

დ ა ა დ გ ი ნ ე ს :  მიღებული იქნა წარმოდგენილი განკარგულების  პროექტი.  
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     სხდომის თავმჯდომარემ - სულიკო თებიძემ საკრებულოს მორიგი  სხდომა 

დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე 

 

 

 

სულიკო თებიძე 
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ოქმის სისწორეს 

ვადასტურებ: 

 

 

 

ვიზირებულია: 

  

  რ. ბოლქვაძე         _ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   მ. ბერიძე   - 

 

საკრებულოს აპარატის  

უფროსი 

 

 

საკრებულოს   

აპარატის საქმისწარმო- 

ების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი,  

განყოფილების  უფროსის მ/შ 
          

  

 ოქმი შეადგინა:  მ. წულუკიძე   _ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს საქმისწარმოებისა და  

ადამიანური რესურსების მართვის  

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი,  

სხდომის მდივანი                                       
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