განმარტებები ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებსა და წინადადებებზე:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებები
ქალაქ

ბათუმის

მუნიციპალიტეტის

2022

წლის

ბიუჯეტის

პროექტის

შემუშავებისას

მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მაჩვენებელი და საქართველოს
მთავრობის მიერ

შემუშავებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები. ასევე ბიუჯეტის

პროექტის მომზადებისას გათვალისწინებულ იქნა „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნები. აღსანიშნავია რომ
მუნიციპალიტეტი წლებია ახერხებს მუნიციპალური ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების ასევე
გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლების (როგორც საკუთარი შემოსულობების ზრდის, ასევე
ტრანსფერების მოზიდვის კუთხით) გაზრდას, წარმოდგენილი პროექტი პირველადი პროექტთან (2021
წლის 12 ნოემბერს წარდგენილი) მიმართებაში გაიზარდა 1,500.0 ათასი ლარით, შესაბამისად
გაგრძელდება აღნიშნული პრაქტიკა 2022 წელსაც ქვეყანაში არსებული მაკრო-ეკონომიკური და
ფისკალური პროგნოზების გათვალისწინებით.
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტით
საბიუჯეტო პარამეტრები გაზრდილია შემდეგი მაჩვენებლით:
(ათას ლარებში)

2022 წელი
(პირველი წარდგენა)

2022 წელი
(მეორე წარდგენა)

ცვლილება +/-

შემოსულობები

251 117,0

248 117,0

-3 000,0

შემოსავლები

231 417,0

225 417,0

-6 000,0

გადასახადები

76 162,6

76 162,6

გრანტები

119 000,0

111 000,0

-8 000,0

სხვა შემოსავლები

36 254,4

38 254,4

2 000,0

19 700,0

22 700,0

3 000,0

252 547,4

254 047,4

1 500,0

153 405,4

154 565,4

1 160,0

შრომის ანაზღაურება

27 616,8

27 616,8

საქონელი და მომსახურება

48 740,1

48 800,1

პროცენტი

12 762,3

12 762,3

გრანტები

15,0

15,0

16 447,7

16 447,7

დასახელება

არაფინანსური აქტივების კლება

გადასახდელები
ხარჯები

სუბსიდიები

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

11 978,5

11 978,5

სხვა ხარჯები

35 845,0

36 945,0

1 100,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 457,4

65 797,4

340,0

ვალდებულებების კლება

33 684,6

33 684,6

-1 430,4

-5 930,4

ნაშთის ცვლილება

-4 500,0

საკუთარი შემოსავლების ნაწილში დაეგზავნება შესაბამისი რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტის
მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციებს - საკუთარი შემოსულობების ნაწილის გაზრდასთან დაკავშირებით,
რათა წარმოდგენილ იქნას მათი ხედვა ფინანსური გეგმის სახით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის განმარტებები
მუნიციპალიტეტის

მერიის

ცენტრალური

კანცელარიის

გარდა

განცხადებების

რეგისტრაციას და საპასუხო წერილების მიღება დასაშვებია მერიის ყველა სერვისცენტრში.
კანცელარიაში

რეგისტრატორების

ფუნქციები

დაყოფილია

სფეროების

მიხედვით,

ასევე

არქიტექტურულ სამსახურში განცხადებების წარდგენა ხდება მხოლოდ ელექტრონულად, ხოლო
სხვა მიმართულებითაც შესაძლებელია სახლიდან იქნას ატვირთული განცხადებები. შესაბამისად
მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი ცენტრალურ კანცელარიაში მოქალაქეთა მომართვიანობა და
ფაქტობრივი გამონაკლისის გარდა არ ხდება რიგის არსებობა.
აღნიშნულის გათვალისწინებით,

მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს შესაბამისი

სამსახურის მიერ განხორციელდება არსებული რიგის მართვის სისტემის შეკეთებისათვის საჭირო
ღონისძიებები.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკის სამსახურის განმარტებები

გერმანია-საქართველოს ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე წლის 03
ნოემბრის შეხვედრაზე მოხდა შეთანხმება ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის
პროექტის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს 53 მილიონი ევროს
ოდენობის სესხის გამოყოფას. დღეისათვის მიმდინარეობს მე-5 ფაზის (პროექტი) მოსამზადებელი
სამუშაოები. საინვესტიციო პროგრამა შემუშავების პროცესშია. მასში გათვალისწინებული
კომპონენტებია:

წყალარინების

სისტემა

-

აეროპორტის,

ინდუსტრიული

და

კახაბრის

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში; ასევე იგეგმება
ადლიის გამწმენდი ნაგებობის გაფართოება; ხოლო წყალმომარაგების ნაწილში იგეგმება ახალი
ინჯალოს რეზერვუარის მშენებლობა, ინჯალოსთან დამაკავშირებელი ხაზი- ხელვაჩაურის
ქსელთან დაკავშირება, ცალკე მკვებავი ხაზი აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის,

ასევე აეროპორტის ახალი ქსელის მოწყობა, ხელვაჩაურის ქსელის ცვლილებები, მეჯინისწყლის
ჭაბურღილების წარმადობის გაზრდა და დამატებით ახლის მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის
განსახორციელებლად განიხილება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების საკითხიც.
რაც შეეხება „სატრანსპორტო სისტემებისა და სერვისების განვითარების“ ნაწილთან
დაკავშირებულ შენიშვნებს, გაცნობებთ, რომ შიდა საავტომობილო გზებზე, სატრანსპორტო
ნაკადების

მართვის

მიზნით

ბათუმის

ადმინისტრაციულ

საზღვრებში,

რამდენიმე

ქუჩა

გაცალმხრივდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღვოდა ერთწლიანი კვლევა. ამასთან
აღსანიშნავია, რომ პანდემიის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება შეჩერებული
იქნა და მოგვიანებით ამოქმედდა. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურები
შ.პ.ს ბათუმის ავტოტრანსპორტთან დაკავშირებით აღნიშნული მიმართულებით რეგულარულად
აწარმოებენ მონიტორინგს. აგრეთვე „ ქ. ბათუმის მდგრადი ურბანული გადაადგილების
სტრატეგიულ გეგმაში“ დეტალურად არის გაწერილი პარკირების სერვისის ორგანიზებასთან
დაკავშირებული საკითხები, რაც დამატებით კვლევებს არ საჭიროებს.
ქალაქის ადმინისტრაციული ტერიტიტორიაზე მიმდინარეობს ავტობუსის გაჩერებების
საკითხის შესწავლა მისი შემდგომი მოწყობის მიზნით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის
განმარტებები
რეაბილიტაციის პროგრამებზე (ქვეპროგრამა-„ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების
შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაციის“ ღონისძიებები: ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე
ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება,
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია) სერვის პროვაიდერების
მიმართ ქ. ბათუმის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში ჩამოყალიბებული
კრიტერიუმები

სრულ

შესაბამისობაშია

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივ
პროგრამებთან და გაიდლაინებთან, რაც შეეხება, მონიტორინგის მექანიზმის ინდიკატორებს,
დამატებით შემუშავებული იქნება ახალი მიდგომები.
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
ახალგაზრდობის სამსახურის განმარტებები

განათლების,

კულტურის,

სპორტისა

და

პლანეტარიუმის აშენების თაობაზე გაცნობებთ, რომ მხარს ვუჭერთ შესაძლებლობის
ფარგლებში განხორციელდეს აღნიშნული პროექტი.

ა(ა) იპ -საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს განმარტებები
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-ეკონომიკური განვითარების კომისიის
შენიშვნები:
1) გათვალისწინებული იქნას იმ პრობლემატური ადგილების წყლით მომარაგების
საკითხების მოგვარების ღონისძიებები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ მესამე-მეოთხე ფაზის
ფარგლებში, ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის საზღვრებში რთული რელიეფური
მდგომარეობის გამო. პასუხად გაცნობებთ, რომ შესყიდული გვაქვს პროექტი მწვანე კონცხის
დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს
8 251 283,66 ლარს. შესაბამისი დაფინანსების შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება
ბიუჯეტში.
2) ქალაქში ტროტუარების ადაპტირება ეტლით მოსარგებლეთათვის. პასუხად გაცნობებთ,
რომ მიმდინარე წელს განხორციელდა ქალაქში არსებულ რამოდენიმე ქუჩაზე ტროტუარის
დაყვანის სამუშაოები ნულოვან ნიშნულზე. ასევე განგიმარტავთ, რომ შესყიდული გვაქვს
მსგავსი

პროექტები

და

ღონისძიებების

განხორციელება

შესაბამისი

დაფინანსების

შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში. აქვე გაცნობებთ, რო აღნიშნული
სამუშაოები გათვალისწინებული იქნება ყველა ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის
დროს.
3) საწყისი ეტაპისათვის ქალაქის პირველ, მეორე და მესამე ზოლში გზებზე გადათხრილი და
შემდგომ უხარისხოდ დაგებული ასფალტის საფარზე, რაც შემდგომ ორმოებად იქცა და
ჩაღრმავდა, განხორციელდეს მათი შემდგომი რეაბილიტაცია ხარისხიანი ჩაკერება და
შესრულება.

პასუხად

გაცნობებთ,

რომ

ქალაქში

არსებულ

ქუჩებზე

დაზიანებულ

მონაკვეთებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად ქვეპროგრამის (გზების, ქუჩებისა და
ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა) ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში
არსებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო
სამუშაოები, რაც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტშიც არის გათვალისწინებული.
4) ქუჩები, სადაც ქვაფენილები არის დაზიანებული მათი მყარად შეკეთება და რიგ ქუჩებზე
ასფალტის საფარის გადაგება სადაც ქვაფენილების რეაბილიტაცია ვერ ხერხდება. პასუხად
გაცნობებთ, რომ იმ ქუჩებს სადაც ქვაფანილები არის დაზიანებული იმგვარად რომ მისი
შეკეთება არაეფექტურია შესყიდული გვაქვს პროექტი - ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ.
გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა, ფ. მეფის ქუჩაზე
მიერთებებით და ფ. მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე)
კეთილმოწყობა,

ზ.

გორგილაძის

ქუჩაზე

მიერთებებით.

შესაბამისი

დაფინანსების

შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში.
5)ძველ ბათუმში დეკორატიული საყვავილეების განახლებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ
რომ საპროექტო ორგანიზაციასთან ერთად მოხდება საკითხის შესწავლა შემდგომი
დაპროექტების მიზნით.
6) ანგისის საფეხბურთო ბაზასთან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდის აშენებასთან
დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ აღიშნულ გზასთან დაკავშირებული რაიმე ტიპის სამუშაოები

ამ

ეტაპზე

წარმოადგენს

საქართველოს

საავტომობილო

გზების

დეპარტამენტის

პრეროგატივას.
1.

ქალაქ

ბათუმის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ინფრასტრუქტურის

განვითარების

კომისიის შენიშვნები:
1) საგზაო რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის ქვეპროგრამას დაემატოს ი. გოგოლის
ქუჩის მონაკვეთის, ს. მესხის და რ. ერისთავის ქუჩებს შორის არსებული მონაკვეთი, შავშეთის
ქუჩის კეთილმოწყობა, წმ. სევერიანე აჭარელის და რ. ერისთავის ქუჩებს შორის მონაკვეთის
კეთილმოწყობა. პასუხად გაცნობებთ, რომ მოხდება საკითხის შესწავლა შემდგომი
დაპროექტების მიზნით და შესაბამისი დაფინანსების შემთხვევაში გათვალისწინებული
იქნება ბიუჯეტში.
2) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების ღონისძიებებში
დაემატოს გოგოლის ქუჩა N23-ში მდებარე სახლისთვის დამცავი კედლის მოწყობა. პასუხად
გაცნობებთ, რომ მიეცა დავალება საპროექტო ორგანიზაციას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
3)

სანიაღვრე

სისტემის

რეაბილიტაციისა

და

მოვლა-პატრონობის

ღონისძიებების დამატებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ

ქვეპროგრამაში

შ. დადიანის ქუჩის

მონაკვეთის, ს. მესხის და რ. ერისთავის ქუჩებს შორის მონაკვეთთან დაკავშირებით მოხდება
საკითხის შესწავლა შემდგომი დაპროექტების მიზნით და შესაბამისი დაფინანსების
შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში.
4) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

და

საცხოვრებელი

პირობების

გაუმჯობესების ქვეპროგრამაში ღონისძიება მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების
სადარბაზოს კარების მონტაჟის დამატებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ მიმდინარე
წელს რამოდენიმეჯერ გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, აღნიშნულიდან გამომდინარე
მოხდება პროექტების გადაგზავნა საპროექტო ორგანიზაციაში დეტალური შესწავლის და
გადაფასების მიზნით.
5) გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრომაში თქვენს
შენიშვნასთან

დაკავშირებით,

სადაც

აღნიშნავთ

რომ

მიზანშეწონილად

მიგაჩნიათ

მომსახურების გადასახადის შემცირება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმბჯობესების
მიზნით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავოს

და განახორციელოს გეგმა

აღნიშნული პრობლემის გადასაწყვეტად გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა
საკითხთან დაკავშირებით.
6) პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის
ქვეპროგრამის

ღონისძიებების

გაფართოებასთან

დაკავშირებით

გაცნობებთ,

რომ

ყოველწლიურად მიმდინარეობს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, სპორტული
მოედნების და რეკრეაციული ზონების კაპიტალური რეაბილიტაცია, ასევე ახალი სკვერების,
სპორტული მოედნების და რეკრეაციული ზონების შექმნა - მშენებლობა, რაც 2022 წლის
ბიუჯეტის პროექტშიც არის გათვალისწინებული.

