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გ  ა  ნ  კ  ა  რ  გ  უ  ლ ე  ბ  ა              

 

„მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის  

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის  

№გ-15.15203582 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  

შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-

ციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

 

1. „მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის მუნიციპა-

ლური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2020 წლის 23 დეკემბრის №გ-15.15203582 განკარგულებაში შევიდეს ცვლილება და  განკარ-

გულების მე-2 პუნქტის ტექსტობრივი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი ბინები გადაეცემათ მუნიციპალიტეტის ტე-

რიტორიაზე მცხოვრებ (რეგისტრირებულ) ოჯახებს და იმ ოჯახებს, რომელთა ოჯახის უფ-

როსი წევრებიდან (დედა ან/და მამა) ერთ-ერთი რეგისტრირებულია ქალაქ ბათუმში და რომ-

ლებსაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი შემდეგი პირობებით:“. 

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის.: 

ქალაქი ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის 

ვადაში. 

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

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 

 

„მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის  

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის  

№გ-15.15203582 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

 

     ა)   ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

     ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

 

დემოგრაფიული პრობლემის გადასაწყვეტად და შობადობის ხელშეწყობის მიზნით 

მუნიციპალიტეტის როლი საერთო სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებასა და მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება-

განხორციელებაში მდგომარეობს. მუნიციპალიტეტის საბინაო ფონდი იქმნება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მისი მიზანია სოციალური, ეკონომიკური, 

ქალაქთმშენებლობითი ან/და სხვა მსგავსი მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში 

საბინაო ფონდში არსებული ბინების შესაბამის ბენეფიციარებზე/პირებზე გადაცემა, 

განაწილება ან სხვაგვარად განკარგვა. მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით 

უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი ბინები გადაეცე-

მოდათ  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ (რეგისტრირებულ) ოჯახებს და იმ 

ოჯახებს, რომელთა ოჯახის უფროსი წევრებიდან (დედა ან/და მამა) ერთერთი 

რეგისტრირებულია ქ. ბათუმში  და რომლებსაც ჰყავდათ 7 (შვიდი) და მეტი შვილი.  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების მიზნით  მიღებული იქნა გადაწყვეტილება  საცხოვ-

რებელი ბინები გადაეცეთ   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ (რეგისტრირებულ) 

ოჯახებს და იმ ოჯახებს, რომელთა ოჯახის უფროსი წევრებიდან  (დედა ან/და მამა) 

ერთერთი რეგისტრირებულია ქ. ბათუმში  და რომლებსაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი. 

შემდეგი პირობებით: 

- პროგრამის ბენეფიციარი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება 1 (ერთი) ან 2 (ორი) 

საცხოვრებელი ბინით საერთო ფართით 100 კვმ-დან 130 კვმ-მდე. პროგრამით სარგებლობა 

შეუძლიათ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა უფროსი შვილის წლოვანება არ 

აღემატება 24 წელს. ნაშვილობის შემთხვევაში ნაშვილობის ასაკი უნდა შეადგენდეს 

არაუმეტეს 3 წელს. ოჯახს ბინა/ბინები გადაეცემა ოჯახის თითოეული წევრის 

თანასაკუთრებაში (მშობლები და შვილები); 

- ბინის/ბინების გადაცემა შესაძლებელია განხორციელდეს გარემონტებულ 

მდგომარეობაში ან გარემონტების მიზნით ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის მერიის მიერ 

ერთჯერადად შესაძლებელია გამოიყოს თანხა - 1 კვ. მ -ზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით; 

- პროგრამა არ ითვალისწინებს საცხოვრებელი ბინით/ბინებით იმ მრავალშვილიანი 

ოჯახების უზრუნველყოფას, რომლებსაც საქველმოქმედო ორგანიზაციის ან სახელმწიფო 

ორგანოების მიერ საკუთრებაში საცხოვრებელი ბინა უკვე გადაეცათ ან თუკი საკუთრებაში 



გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი 100,0 კვ.მ. და მეტი ფართობით. თანაბარი პირობების მქონე 

ოჯახებს შორის უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახს; 

- პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს საკუთრების უფლების მოწმობის მიღებიდან მომ-

დევნო 10 წლის განმავლობაში ეკრძალება საკუთრებაში გადაცემული ბინის/ბინების 

გაყიდვა, გაქირავება, უფლებრივად დატვირთვა ან სხვა ნებისმიერი ფორმით განკარგვა; 

- პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც 2018 

წლის 1 იანვრამდე დარეგისტრირდნენ მერიის შესაბამისი სამსახურის მონაცემთა ბაზაში. 

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,  

საერთო სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დემოგრაფიული მდგომარეობის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო:  

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. 

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

    პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ბინის/ბინების გარემონტების მიზნით 

ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთ-

ჯერადად  1 კვ.მ. -ზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; თანხის გამოყოფა. 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან 

საქართველოს ორგანული კანონი   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  

ე) პროექტის ავტორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახური. 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერი. 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, 

სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 

 

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

 მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

 მართვის სამსახურის უფროსის  

 მოვალეობის შემსრულებელი                                დავით კოპინაძე  

 

 

 


