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2022 წლის „  “ დეკემბერი 

ქალაქი ბათუმი 

 

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი 

ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 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. 

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: 

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 17/12/2010, 

სარეგისტრაციო კოდი: 240120100.35.132.016020) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

დადგენილებით დამტკიცებული „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის“ მე-

8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 8. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ვადა 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 1 

წლისა და არაუმეტეს 20 წლის ვადით. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების 

კონკრეტული ვადა განისაზღვრება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 

ორგანოს მიერ გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გასაცემად აუქციონის გამოცხადების 

თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტით. აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, 

გააგრძელოს გაცემული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა (შეიტანოს 

ცვლილება ნებართვაში), ამ მუხლით განსაზღვრული ნებართვის მოქმედების ვადის ზედა 

ზღვრამდე (20 წელი).“. 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                  რამაზ ჯინჭარაძე 

 

 

 



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი 

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

 

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს დადგენილების პროექტი 

 

 ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

 

 ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილების მე-8 მუხლის თანახმად, გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 1 წლისა და 

არაუმეტეს 10 წლის ვადით. ...................... 

წინამდებარე ცვლილების მიზანია  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

მოქმედების მაქსიმალური ვადა განისაზღვროს 20 წლით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 

წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილების განხორციელება. 

 

ა.ბ) პროექტის არსი:  

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა. 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება 

 ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო: 

 პროექტის განხორციელება არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. 

 

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

 პროექტის განხორციელება არ ახდენს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით 

ნაწილზე; 

 

 გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“; საქართველოს კანონი„ლიცენზიებისა და ნებარ-

თვების შესახებ“; საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ . 

 

დ) პროექტის ავტორი: 



 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახური. 

 

 ე) პროექტის ინიციატორი: 

 ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია. 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


