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„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 

განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული 

კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 28 აპრილის №8 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. 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 

განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა 

ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

www.matsne.gov.ge, 02/05/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 300320000.35.132.016312) შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და დადგენილების მე-3 მუხლის:  

1. „ბ-ზ3“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართ-

ლის იურიდიული პირის-ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო 

სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგან-

მანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები – უფასო; 

ბ1 )  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იური-

დიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები, რომლებიც რეგისტ-

რირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში – უფასო; 

გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები – უფასო; 

დ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებების პროფესიული სტუდენტები – უფასო; 

ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული იძულე-

ბით გადაადგილებული პირები – უფასო; 

ვ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული „სახელმ-

წიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები – უფასო;   

ზ)  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საბავშვო 

ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ 

აღემატება 625 ლარს – უფასო; 
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ზ1) საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებული 

არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ 

აღემატება 625 ლარს – უფასო; 

ზ2) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიუ-

ლი პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრი-

რებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) 

თვეში არ აღემატება 625 ლარს – უფასო; 

ზ3) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებულ ზოგად-

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები - უფასო;“. 

2. „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის 

მქონე პირები – უფასო.“. 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე       სულიკო თებიძე 
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გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი  

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 

განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და 

მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 

 
 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ  

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად 

სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების 

სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 

დადგენილებით განსაზღვრული იქნა მგზავრთა გადაყვანის ცალკეული კატეგორიები 

ტარიფის შესაბამისად: ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, 

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე 

ბენეფიციარების, შშმ პირების, შშმ სტატუსის ბავშვების, მოსწავლეებისათვის უფასო - 

ერთი სტანდარტული მგზავრობა 0,3 ლარი. მასწავლებლების, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების თანამშრომლების და სკოლების მანდატურებისათვის, რომელთა 

შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტების, იძულებით 

გადაადგილებული პირების, ასაკით პენსიონერების, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების 

თანამშრომლების, პროფესიული კოლეჯი "Black sea" თანამშრომლებისათვის, რომელთა 

ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს, მარტოხელა მშობლებისათვის -ერთი სტანდარტული 

მგზავრობა 0,15 ლარი. ამ დადგენილების საფუძველზე შემუშავებული იქნა ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტთ გათვალისწინებული „სოციალური 

უზრუნველყოფის“ პროგრამით განსაზღვრული „მუნიციპალური ტრანსპორტით 

მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება“ ქვეპროგრამა (კოდი 06.02.03), რომლის მიხედვით 

მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ყველა ზემოაღნიშნული ბენეფიარი 

(სულ 31771 პირი) ისარგებლებს უფასო ტარიფით. 

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი: 

 

დადგენილების პროექტის ძირითადი არსია „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 

კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას 

სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
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შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ:  

დადგენილების მე-3 მუხლის:  

1. „ბ-ზ3“ ქვეპუნქტები ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის-ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორი-

ზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები – უფასო; 

ბ1) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მასწავლებლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში – 

უფასო; 

გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ავტორი-

ზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები – უფასო; 

დ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პროფე-

სიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ავტორიზებული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები – უფასო; 

ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 

იძულებით გადაადგილებული პირები – უფასო; 

ვ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები – 

უფასო;   

ზ)  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საბავშვო 

ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) 

თვეში არ აღემატება 625 ლარს – უფასო; 

ზ1) საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრი-

რებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება 

(სარგო) თვეში არ აღემატება 625 ლარს – უფასო; 

ზ2) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერ-

ციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში 

და რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ აღემატება 625 ლარს – უფასო; 

ზ3) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები - უფასო;“. 

2. „მ“ ქვეპუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„მ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის 

სტატუსის მქონე პირები – უფასო.“. 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება 

ბ.ა პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: 

ხარჯებს არ საჭიროებს. 

 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე: 

პროექტი მიმდინარე ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე ზეგავლენას არ ახდენს. 
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გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

 

დ) პროექტის ავტორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

ე) პროექტის ინიციატორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური. 

 

ვ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი, 

გვარი და ხელმოწერა: 
 
 
 
 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამსახურის უფროსი                                          სოფიო მიქელაძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


