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შესავალი
„საერთაშორისო	გამჭვირვალობა	-	საქართველომ”	შეისწავლა		2017	წლის	ნოემბრიდან	
2019	წლის	31	დეკემბრის	ჩათვლით	(შემდეგში:	საანგარიშო/საკვლევი	პერიოდი)	ქალაქ	
ბათუმის	2017	წლის	მოწვევის	საკრებულოს	მიერ	გაწეული	საქმიანობა.	

ანგარიშის	ფარგლებში	წარმოგიდგენთ	ინფორმაციას	საკრებულოს	საქმიანობის	შესახებ		
შემდეგი	მიმართულებებით:

	● მიღებული	მნიშვნელოვანი	სამართლებრივი	აქტები;

	● კონტროლის	ფუნქციის	განხორციელება;

	● კომისიების,	საბჭოებისა	და	ფრაქციების	საქმიანობა;	

	● საკრებულოს	თანამდებობის	პირთა	კავშირი	ბიზნესთან	და	შეუთავსებელი	საქმიანობა;

	● მოქალაქეთა	ჩართულობა	და	ანგარიშვალდებულება;

	● გენდერული	თანასწორობის	საბჭოს	საქმიანობა;	

	● საკრებულოს	ხარჯები.

ანგარიში	 ასევე	 მოიცავს	 ძირითად	 მიგნებებსა	 და	 რეკომენდაციებს,	 რომელთა	
გათვალისწინებაც	 დაეხმარება	 2021	 წლის	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	
არჩევნების	შემდეგ	დაკომპლექტებულ	საკრებულოს	მომავალ	საქმიანობაში.	

ანგარიშის	 საფუძვლად	 გამოყენებულია	 საკრებულოდან	 გამოთხოვილი	 ინფორმაცია,	
„საერთაშორისო	გამჭვირვალობა	-	საქართველოს”	დაკვირვებები	და	მედიის	მასალები.
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თავი 1. ძირითადი მიგნებები
ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს დადებითი 
ტენდენციები:

	● ბათუმის	 საკრებულოს	 არცერთი	 სხდომა	 არ	 ჩაშლილა:	 2017	 წლის	 მოწვევის	
საკრებულოში	სულ	37	სხდომა	გაიმართა,	მათგან	13 -	რიგგარეშე;

	● გაიმართა	საკრებულოს	ბიუროს	62 სხდომა;	

	● ბათუმის	მუნიციპალიტეტში	დაინერგა	ელექტრონული	პეტიციის	სისტემა.	ასევე,	ბათუმის	
საკრებულომ	2018	წლის	ივლისში	შეამცირა	1%-იანი	ზღვარი	და	პეტიციის	წარდგენის	
უფლება	 ამომრჩეველთა	 0.5%-ს	 მიანიჭა,	 რაც,	 სავარაუდოდ,	 პოზიტიურ	 გავლენას	
მოახდენს	მოქალაქეთა	ჩართულობის	ხარისხსა	და	პეტიციების	რაოდენობის	ზრდაზე;

	● საანგარიშო	პერიოდში	ბათუმის	საკრებულოში	8	პეტიცია	დარეგისტრირდა;	

	● საანგარიშო	პერიოდში	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	37-ვე	სხდომა	
კანონის	მოთხოვნათა	დაცვით	დაანონსდა.

სამართლებრივი აქტები:

	● ბათუმის	საკრებულომ	2017-2019	წლებში	119	დადგენილება	მიიღო.	სამართლებრივი	
ზედამხედველობის	 ორგანომ	3	 სამართლებრივი	 დასკვნა	 და	24	 სარეკომენდაციო	
წერილი	 მიიღო,	 ხოლო	 საკრებულოს	 საკონსულტაციო	 მიმართვის	 წერილზე	 -	 3 
საკონსულტაციო	დასკვნა;

	● 2017-2019	წლებში	საკრებულოს	სხდომაზე	განსახილველად	საკრებულოს	კომისიებმა	
37	სამართლებრივი	აქტი	წარმოადგინეს,	ხოლო	საკრებულოს	მიერ	განსახილველი	
სამართლებრივი	 აქტების	 პროექტების	 კანონმდებლობასთან	 შესაბამისობაზე	 52	
დასკვნა	მომზადდა;

	● საკრებულოში	ინიცირების	წესით	ფრაქციებმა	სულ	წარმოადგინეს	12	სამართლებრივი	
აქტი,	 რომელთაგანაც	 საკრებულომ	 6-ზე	 დადებითი,	 5-ზეც	 კი	 უარყოფითი	
გადაწყვეტილება	მიიღო,	ხოლო	1	 ჯერ	კიდევ	განხილვის	საგანია.	მნიშვნელოვანია	
აღინიშნოს,	 რომ	 საკრებულომ	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება	 -	 დემოკრატიული	
საქართველოს”	ყველა	ინიციატივა	მიიღო,	ხოლო	ფრაქცია	„ერთიანი	ნაციონალური	
მოძრაობის”	არცერთი	ინიციატივა	არ	გაიზიარა;	

	● საკვლევ	 პერიოდში,	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 წარდგინებით,	 ქალაქ	 ბათუმის	
საკრებულომ	 მუნიციპალიტეტის	 სახელით	ხელშეკრულების	 გაფორმებაზე	თანხმობა	
3-ჯერ	გასცა;

	● 2018	 წლის	 11	 აპრილის	 N37	 დადგენილებით,	 ბათუმის	 მერის	 წარდგინებით	
განისაზღვრა	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	 მართვისა	და	 განკარგვის	 წესები.	 ბათუმის	
საკრებულომ	 სახელმწიფოსთვის	 ქონების	 უსასყიდლოდ	 გადაცემის	 შესახებ	
გადაწყვეტილება	2-ჯერ	მიიღო,	ხოლო	აჭარის	ავტონომიური	რესპუბლიკისთვის	-	20-
ჯერ;	
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	● საანგარიშო	 პერიოდში	 ბათუმის	 საკრებულომ	 ქალაქის	 მერს	 თანხობა	 მისცა	 4	
იურიდიული	პირის	დაფუძნებასა	და	5-ის	ლიკვიდაციაზე.	

კონტროლის ფუნქციის განხორციელება:

	● საკვლევ	 პერიოდში	 საკრებულომ	 მხოლოდ	 ერთხელ	 მოისმინა	 ქალაქის	 მერის	
საქმიანობის	ანგარიში.	კერძოდ,	2018	წლის	1	მარტს,	ბათუმის	მერმა	ლაშა	კომახიძემ	
საკრებულოს	სხდომათა	დარბაზში,	ბათუმის	საკრებულოს	წევრებს,	აჭარის	უმაღლესი	
საბჭოსა	და	საქართველოს	პარლამენტის	წევრებს,	 არასამთავრობო	სექტორისა	და	
საზოგადოების	წარმომადგენლებს		100	დღის	საქმიანობის	ანგარიში	წარუდგინა;	

	● მერსა	და	თანამდებობის	სხვა	პირს	შეკითხვით	საკრებულოს	13-მა	წევრმა	მიმართა;

	● 2017	წელს	მერიის	წარმომადგენლები	დაესწრნენ 4 რიგგარეშე	სხდომას,	2018	წელს	
-	3 რიგგარეშე	და	12	მორიგ	სხდომას,	2019	წელს	კი	-	5	რიგგარეშე	და	7	მორიგ	
სხდომას.	

	● საანგარიშო	პერიოდში	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	შემოსულობების	დაზუსტებული	გეგმა	
503,509,822	ლარს	წარმოადგენდა,	ხოლო	ფაქტიური	შესრულება	-	471,497,036	
ლარს.	 ამასთან	 ბიუჯეტის	 გადასახდელების	 დაზუსტებული	 გეგმის	 მაჩვენებელი	
519,235,803	ლარი	იყო,	ფაქტიური	შესრულება	კი	448,838,684	ლარი.

	● საკრებულოს	 წევრებმა	 ქალაქ	 ბათუმის	 2018	 წლის	 ბიუჯეტთან	დაკავშირებით	 სულ	
61 შენიშვნა/რეკომენდაცია	 გამოთქვეს,	 2019	 წლის	 ბიუჯეტთან	დაკავშირებით	 კი	 -	
50.	 დამტკიცებულ	 ბიუჯეტში	 ცვლილებების	 შეტანის	 შესახებ	 მსჯელობა	 2017	 წელს	
ერთხელ	მოხდა,	2018	წელს	-	5-ჯერ	და	2019	წელსაც	- 6-ჯერ;

	● საანგარიშო	 პერიოდში	 ბათუმის	 საკრებულოს	 არ	 მოუწვევია	 დამოუკიდებელი	
აუდიტორი;	

	● 2018-2019	წლებში	საკრებულომ	ბათუმის	მერის	მიერ	წარმოდგენილ	9	საკითხს	მხარი	
არ	დაუჭირა.	საკრებულოს	2017-2019	წლებში	ცალკეული	საკითხების	შესასწავლად	
და	 შესაბამისი	 დასკვნებისა	 და	 რეკომენდაციების	 მოსამზადებლად	 სათათბირო	
ორგანოები	არ	შეუქმნია;	

	● საკრებულოს	 ინიციატივით	 განიხილეს	 53	 საკითხი	 -	 1	 საკითხზე	 გადაწყვეტილება	
მიღებული	ჯერ	კიდევ	არ	არის;

	● დეპუტატები	საკრებულოს,	მისი	ბიუროს,	საკრებულოს	კომისიების	სხდომებს	მხოლოდ	
საპატიო	 მიზეზით	 აცდენდნენ:	 2018	 წელს	 -	 41	 მივლინება	 და	 2019	 წელს	 -	 89 
მივლინება	განხორციელდა.

	● საკრებულოს	 წევრის	 საპატიო/არასაპატიო	 გაცდენის	 თაობაზე	 საკრებულოს	
რეგლამენტით	არაფერია	გაწერილი,	რის	გამოც	საპატიო	გაცდენის	დოკუმენტაციის	
წარმოება	არ	ხდება.	
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კავშირები ბიზნესთან, არადეკლარირებული ქონება, შეუთავსებელი  საქმიანობა:

	● ქალაქ	 ბათუმის	 საკრებულოში	 პრობლემატურ	 ფაქტს	 წარმოადგენს	 თანამდებობის	
პირთა	ქონებრივი	მდგომარეობის	შესახებ	დეკლარაციის	არასრულად	შევსება	-	2018	
წელს		„საერთაშორისო	გამჭვირვალობა	-	საქართველომ”	ასეთი 6 ფაქტი	გამოავლინა,	
2019	წელს	კი	-	4.		

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები:

	● საკვლევ	პერიოდში,	ქალაქ	ბათუმის	საკრებულოში	ხელფასებისა	და	პრემიების	სახით	
ჯამში	3,000,000	ლარზე	მეტი	გაიცა;	

	● პრემიისა	 და	 დანამატის	 სახით,	 ყოველგვარი	 დასაბუთების	 გარეშე,	 საკრებულოს	
ბიუჯეტიდან	ჯამში	477,081	ლარი	დაიხარჯა;	

	● მზარდია	 საკრებულოს	 მიერ	 შტატგარეშე	 მომსახურებაზე	 გაცემული	 ხელფასის	
მოცულობა	-	ამ	მიზნით	2017	წელს	171,721	ლარი	დაიხარჯა,	2018	წელს	კი	ხარჯები	
195,828	ლარამდე	გაიზარდა;	

	● თანამშრომელთა	ქვეყნის	 შიგნით	და	 ქვეყნის	გარეთ	მივლინებებზე	 ქალაქ	 ბათუმის	
საკრებულოში,	2017-2019	წლებში,	ჯამში	80,898	ლარი	გაიხარჯა;

●	 2017	 წლიდან	 2019	 წლის	 დეკემბრის	 ჩათვლით	 საკრებულომ	 თანამდებობის	
პირთა	ტრანსპორტირებაზე	ჯამში 128,969 ლარის	ოდენობის	საწვავი	დახარჯა.

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭო:

	● ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	გენდერული	თანასწორობის	საბჭომ	
შეიმუშავა	2019-2020	წლების	სამოქმედო	გეგმა,	თუმცა	გენდერული	თანასწორობის	
საბჭო	 პასიურია	 -	 არ	 რეაგირებს	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მომხდარ	
პრობლემურ	ფაქტებზე,	რომლებიც	გენდერულ	უთანასწორობას,	გენდერული	ნიშნით	
დისკრიმინაციას	გამოხატავს;	

	● გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოს	 საკრებულოსთვის	 საქმიანობის	 ანგარიში	 არ	
წარუდგენია.	 ამასთან,	 არც	 წინადადებები	 და	 რეკომენდაციები	 არ	 მოუმზადებია	
აჭარის	უმაღლესი	საბჭოს	ან	საქართველოს	პარლამენტის	გენდერული	თანასწორობის	
საბჭოებისთვის	წარსადგენად;	

	● საკვლევ	 პერიოდში,	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 გენდერული	
თანასწორობის	საბჭომ	სულ	5	სამართლებრივი	აქტის	ანალიზი	განახორციელა.
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თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 
შესახებ
ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 წარმოადგენს	 ადგილობრივი	
თვითმმართველობის	 წარმომადგენლობით	 ორგანოს,	 რომელიც	 საქართველოს	
ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსით“	 დადგენილი	
წესით	ახორციელებს	თვითმმართველობას	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტში,	აგრეთვე	
კანონით	 დადგენილ	 ფარგლებში	 კონტროლს	 უწევს	 აღმასრულებელი	 ორგანოს	 -	
მერიის	და	 მერიის	თანამდებობის	 პირების	 საქმიანობას,	 ახორციელებს	 საქართველოს	
კონსტიტუციით,	სხვა	საკანონმდებლო	აქტებითა	და	საკრებულოს	რეგლამენტით	მისთვის	
განსაზღვრულ	სხვა	უფლებამოსილებებს.

ქალაქ	 ბათუმის	 საკრებულოს	 25	 წევრი	 ჰყავს,	 რომელთაგან	 9	 წევრი	 არჩეულია	
ადგილობრივი	 ერთმანდატიანი	 მაჟორიტარული	 საარჩევნო	 ოლქებიდან,	 ხოლო	 16	
წევრი	არჩეულია	პროპორციული	წესით.		

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მანდატების 
რაოდენობა შემდეგნაირად გადანაწილდა:

2017	წლის	20	ნოემბერს	ბათუმის	ახალი	მოწვევის	საკრებულოს	პირველსავე	სხდომაზე	
19	ხმით	ბათუმის	საკრებულოს	თავმჯდომარედ	სულიკო	თებიძე	აირჩიეს.	თავმჯდომარის	

http://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=23
http://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=23
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მოადგილეებად	კი	-	ლაშა	სირაბიძე	და	თამაზ	სალუქვაძე.	სამივე	თანამდებობის	პირი	
პარტია		„ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველოს“	წევრია.	

საკრებულოში	საკითხების	წინასწარი	მომზადების,	გადაწყვეტილებათა	შესრულებისათვის	
ხელის	შეწყობის,	მერიის	სტრუქტურული	ერთეულებისა	და	საკრებულოს	მიერ	დაფუძნებული	
იურიდიული	 პირების	 კონტროლის	 მიზნით,	 საკრებულო	 თავისი	 შეხედულებისამებრ	
ქმნის	კომისიას.	ქალაქ	ბათუმის	საკრებულოში	საკრებულოს	უფლებამოსილების	ვადით	
შექმნილია		5 კომისია:

1. განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია

2. ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

3.  საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია

4. ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია

5. იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია

 ბათუმის	საკრებულოში	5 ფრაქცია	ფუნქციონირებს:

1. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”

2. „ქართული ოცნება - კონსერვატორები”

3. „ქართული ოცნება - მრეწველები”

4. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”

5. „ბათუმი“
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ფრაქცია	 „ქართული	ოცნება	 -	დემოკრატიული	საქართველო”	შედგება	12	 წევრისგან:	
ნატალია	ზოიძე,	ბესარიონ	გოგოტიშვილი,	ირაკლი	პატარიძე,	დიმიტრი	ჭეიშვილი,	გოჩა	
მგელაძე,	სულიკო	თებიძე,	ლაშა	სირაბიძე,	თამაზ	სალუქვაძე,	ელგუჯა	ანდრიაძე,	ირაკლი	
თოფურიძე,	თამაზ	დევაძე.

ფრაქცია	„ქართული	ოცნება	-	კონსერვატორები“	აერთიანებს	3	წევრს:	ნატალია	ძიძიგურს,	
ნერიმან	ცინცაძეს,	მიხეილ	ართმელაძეს.

ფრაქცია	„ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობაში“	ასევე	შედის 3	წევრი:	მირდატ	ქამადაძე,	
ნოდარ	დუმბაძე,	ლევან	ანთაძე.

ფრაქცია	„ბათუმი“	შედგება	3	წევრისგან:	რაულ	თავართქილაძე,	არჩილ	მამულაძე,	ელგუჯა	
ანდრიაძე.	 რაულ	თავართქილაძე	 ბათუმის	 საკრებულოში	 „ევროპული	 საქართველოს”	
სიით	მოხვდა,	შემდეგ	კი	პარტია	დატოვა.	არჩილ	მამულაძე	„საქართველოს	პატრიოტთა	
ალიანსის”	 წევრია,	 ელგუჯა	 ანდრიაძე	დამოუკიდებელი	დეპუტატია,	თუმცა	 მმართველ	
პარტიას	უჭერს	მხარს.	

ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება	 -	 მრეწველების”	 შემადგენლობაში	 3	 ადამიანია:	 ანზორ	
დევაძე,	დავით	მახარაძე	და	ზურაბ	ნაკაიძე1.	

1 	ზურაბ	ნაკაიძე	2020	წლის	2	ივლისამდე	ფრაქცია	„ქართული	ოცნების”	წევრი	იყო,	თუმცა	უმრავლესობის	
რიგებიდან	(პარტიიდან	და	ფრაქციიდან)	თემურ	კახიძის	გარიცხვის	შემდეგ	ფრაქცია	„ქართული	ოცნება	-	
მრეწველებში”	გაწევრიანდა	ფრაქციის	დაშლის	თავიდან	ასარიდებლად.	

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/168968/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/195521/
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საკრებულოს	 მუშაობის	 ორგანიზების	 მიზნით	 შეიქმნა	 საკრებულოს	 ბიურო,	 რომლის	
შემადგენლობაში	 შედიან:	 საკრებულოს	 თავმჯდომარე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	
პირველი	მოადგილე,	საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე,	საკრებულოს	კომისიებისა	
და	ფრაქციების	თავმჯდომარეები.	ბათუმის	საკრებულოს	ბიუროს	წევრები	არიან:	სულიკო	
თებიძე,	ლაშა	სირაბიძე,	თამაზ	სალუქვაძე,	თემურ	კახიძე,	ზურაბ	ნაკაიძე,	გოჩა	მგელაძე,	
დიმიტრი	ჭეიშვილი,	ირაკლი	პატარიძე,	ნატალია	ზოიძე,	მირდატ	ქამადაძე.	
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თავი 3. ზოგადი სტატისტიკა
3.1. საკრებულოში ჩატარებულ სხდომათა რაოდენობა

საანგარიშო	 პერიოდში,	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 37	 სხდომა	
გაიმართა,	 აქედან	13	რიგგარეშე	 სხდომა	 ბათუმის	 მერისა	და	 საკრებულოს	 წევრების	
ინიციატივით	მოიწვიეს.	აღსანიშნია,	რომ	საკრებულოს	სხდომები	არ	ჩაშლილა,	რადგანაც	
ქვორუმი	ყოველთვის	არსებობდა.	 ბათუმის	 საკრებულოში	ასევე	გაიმართა	ბიუროს	62	
სხდომა.	

3.2. საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციები
საკვლევ	 პერიოდში,	 ბათუმის	 საკრებულოში	8	 პეტიცია	დარეგისტრირდა.	 აქედან,	3-ს	
საკრებულოს	წევრებმა	მხარი	დაუჭირეს.	
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2017-2019 წწ-ში ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
დარეგისტრირებული პეტიციები

პეტიცია პეტიციის 
განხილვის შედეგი

„ოსმალთა	სამასწლოვანი	ბატონობისგან	აჭარის	
განთავისუფლებისთვის	თავდადებულ	გმირთა	მემორიალის	
დადგმასა	და	25	აგვისტოს	საყოველთაო	სახელმწიფო	
დღესასწაულად	გამოცხადების	შესახებ”

არ	არის	მიღებული

	ბათუმში,	ჯავახიშვილის	ქუჩაზე	არსებული	არასასოფლო-
სამეურნეო	მიწის	ნაკვეთისათვის	სკვერის	სტატუსის	მინიჭების	
შესახებ

მიღებულია	
საკრებულოს	
განკარგულება

ბათუმში	მუნიციპალური	ინკლუზიური	თეატრის	დაარსების	
შესახებ

	არ	არის	მიღებული

პეტიციის	ელექტრონული	ფორმით	წარმოდგენის	წესის	
ამოქმედების	შესახებ

მიღებულია	
საკრებულოს	
დადგენილება
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„თვითმმართველი	ქალაქის	-	ბათუმის	ტერიტორიაზე	
დასახლებათა	ტერიტორიების	გამოყენებისა	და	
განაშენიანების	რეგულირების	წესების	შესახებ“	ქალაქ	
ბათუმის	საკრებულოს	2012	წლის	14	სექტემბრის	№50	
დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ

	

არ	არის	მიღებული

ქ.	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	
არამუნიციპალური	ველოპარკინგების	გამოყოფისა	და	
მოწყობის	შესახებ

გათვალისწინებულია	
2019	წლის	

პრიორიტეტებში	

ნურეთინ	ჩარმიქლის	ქუჩის	სახელის	გადარქმევის	შესახებ არ	არის	მიღებული

მუნიციპალურ	ავტოტრანსპორტზე	აზარტული	თამაშების	
რეკლამების	განთავსების	აკრძალვის	შესახებ

	არ	არის	მიღებული

3.3. საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტები
საკრებულოს	 სამართლებრივი	 აქტები	 შეიძლება	 იყოს	 ნორმატიული	 -	 საკრებულოს	
დადგენილება	 და	 ინდივიდუალური –	 საკრებულოს	 განკარგულება. საანგარიშო	
პერიოდში,	საკრებულოში	მიიღეს	119	დადგენილება.	აქედან,	108-ის	ინიციატორი	და	
ავტორია	ბათუმის	მერი,	ხოლო	11-ის	-	საკრებულოს	წევრები.	
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119	 სამართლებრივ	 აქტზე,	 სამართლებრივი	 ზედამხედველობის	 ორგანომ	 3	
სამართლებრივი	დასკვნა	და	24	სარეკომენდაციო	წერილი	მიიღო,	ხოლო	საკრებულოს	
საკონსულტაციო	 მიმართვის	 წერილზე	 -	3 საკონსულტაციო	დასკვნა.	 სამ	 შემთხვევაში	
სამართლებრივი	დასკვნა	უარყოფითი	იყო,	ერთ	შემთხვევაში	სამართლებრივი	დასკვნა	
გათვალისწინებული	 არ	 ყოფილა	 -	 საკრებულომ	 მოტივირებული	 წერილობითი	 უარი	
წარმოადგინა,	 ერთ	 შემთხვევაშიც	 სამართლებრივი	 ზედამხედველობის	 ორგანომ	 არ	
გაითვალისწინა	საკრებულოს	მოტივირებული	წერილობითი	უარი.
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თავი 4. მნიშვნელოვანი მოვლენები

4.1. მუნიციპალიტეტის ქონების მართვა
საკვლევ	პერიოდში,	მუნიციპალიტეტის	მერის	წარდგინებით,	ქალაქ	ბათუმის	საკრებულომ	
მუნიციპალიტეტის	სახელით	დადებულ	ხელშეკრულებაზე	3-ჯერ	გასცა	თანხმობა,	თუმცა	
უცნობია,	რამდენ	შემთხვევაში	მისცა	თანხმობა	საკრებულომ	ისეთი	გარიგების	დადებაზე,	
რომლის	ღირებულება	აღემატება	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის	გადასახდელების	5%-ს	-	
ინფორმაცია	ამის	შესახებ	საკრებულომ	არ	მოგვაწოდა.	

ამასთან,	2018	წლის	11	აპრილის	N37	დადგენილებით,	ბათუმის	მერის	წარდგინებით	
განისაზღვრა	მუნიციპალიტეტის	ქონების	მართვისა	და	განკარგვის	წესები.

4.2. სახელმწიფოსათვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა
ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის	 24-ე	 მუხლის	 მიხედვით,	 საკრებულო	
უფლებამოსილია	 კოდექსით	 დადგენილი	 წესით	 მუნიციპალიტეტის	 ქონების	
სახელმწიფოსთვის	უსასყიდლოდ	გადაცემის	შესახებ	გადაწყვეტილება	მიიღოს.	კერძოდ,	
კოდექსის	54-ე	მუხლის	თანახმად,	მერი	საკრებულოს	თანხმობით	იღებს	გადაწყვეტილებას	
მუნიციპალიტეტის	მოძრავი	და	უძრავი	ქონების	პირდაპირი	განკარგვის	წესით	სასყიდლით	
ან	უსასყიდლოდ	სარგებლობის	უფლებით,	პირობით	ან	უპირობოდ	გაცემის	შესახებ.

2017-2019	 წლებში	 ქალაქ	 ბათუმის	 საკრებულომ	 ქონების	 უსასყიდლოდ	 გადაცემის	
შესახებ	გადაწყვეტილება	სახელმწიფოსთვის	2-ჯერ	მიიღო,	ხოლო	აჭარის	ავტონომიური	
რესპუბლიკისთვის	20-ჯერ.	კერძოდ:

	● 11.11.2018	(განკ.	N37)	-	სახელმწიფოს	საკუთრებაში	უსასყიდლოდ	გადაეცა	ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	5,250	ლარის	საერთო	საბალანსო	
ღირებულების	 ავტობუსები,	 შემდგომში	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	
გადაცემის	მიზნით

	● 01.01.2019	 (განკ.	N4)	 -	სახელმწიფოს	საკუთრებაში	უსასყიდლოდ	გადაეცა	ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	3,150	ლარის	საერთო	საბალანსო	
ღირებულების	3	ერთეული	„ZONDA	BUS”	მარკის	ავტობუსი,	შემდგომში	ოზურგეთის	
მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	გადაცემის	მიზნით

	● 24.11.2017	(განკ.	N75)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ესტაკადის	 მშენებლობისთვის	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	
არსებული	შემდეგი	უძრავი	ქონება:

➢	 გოგებაშვილის	 ქუჩა	 N84-ში	 მდებარე	 15,267	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.29.09.001)

➢	 გოგებაშვილის	 ქუჩა	 N84-ში	 მდებარე	 25,115	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	და	მასზე	განთავსებული	შენობა-ნაგებობა,	საერთო	
ფართით	1,393.30	კვ.მ.	(ს/კ	05.29.09.002)

➢	 გოგებაშვილის	ქუჩის	მიმდებარედ	არსებული	409	კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.29.08.025)
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➢	 გოგებაშვილის	ქუჩის	მიმდებარედ	არსებული	5,519	კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.29.08.027)

➢	 გოგებაშვილის	 ქუჩაზე	 თევზის	 ბაზრის	 მიმდებარედ	 არსებული	 6,725	 კვ.მ.	
არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.29.10.010)

	● 26.12.2017	(განკ.	N86)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ინვესტიციების	 განხორციელების	 პირობით	 შპს	 „ოქროს	 ლომზე“	 სარგებლობაში	
გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	შემდეგი	
უძრავი	ქონება:

➢	 ზღვისპირა	პარკის	ტერიტორიაზე	მდებარე	1,879	კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.24.02.107)

➢	 ზღვისპირა	პარკის	ტერიტორიაზე	მდებარე	1,676	კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.24.02.110)

	● 26.12.2017	(განკ.	N87)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
პირდაპირი	განკარგვის	წესით	შპს	„კორაქსესზე“	გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 რეგისტრირებული	 ზ.	 გამსახურდიას	 ქ.	 N12-ის	
მიმდებარედ	 არსებული	 36	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	
ნაკვეთი	(ს/კ	05.21.12.019)

	● 15.02.2018	 (განკ.	 N18)	 -	 აჭარის	 ა/რ	 უსასყიდლოდ,	 საკუთრების	 უფლებით	
გადაეცა	დახურული	 სპორტული	 კომპლექსის	 -	 ყინულის	 არენის	და	 საცურაო	 აუზის	
მშენებლობის	მიზნით	(გამარჯვებული	კომპანია	„Westincor	Limited”)	ქალაქ	ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 რეგისტრირებული	 ლადო	 ასათიანის	 ქ.	 N27-ში	
მდებარე	7,832.9	კვ.მ.	საერთო	ფართის	შენობა-ნაგებობებიდან	ნაგებობა	N3	(მცირე	
ზომის	სპორტული	დარბაზი)

	● 15.03.2018	(განკ.	N19)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
იქ	მცხოვრები	მოქალაქეებისათვის	საკუთრების	უფლებით	გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	რეგისტრირებული:

➢	 რურუას	 ქ.	 N13-ში	 მდებარე	 შენობის	 პირველ	 სართულზე	 არსებული	 74.45	 კვ.მ.	
ფართის	 ბინა	 N48,	 მასზე	 წილობრივად	 დამაგრებულ	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთთან	ერთად	(ს/კ	05.25.10.043.01.048)

➢	 სვიშევსკის	ქ.	N161-ში	მდებარე	შენობაში	არსებული	70.29	კვ.მ.	ფართის	ბინა	N1,	
მასზე	წილობრივად	დამაგრებულ	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	
ნაკვეთთან	ერთად	(ს/კ	05.30.10.149.01.001)

➢	 ზედა	ქალაქი,	სახლი	N224-ში	შენობის	პირველ	სართულზე	არსებული	45.80	კვ.მ.	
ფართის	 ბინა	 N1,	 მასზე	 წილობრივად	 დამაგრებულ	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთთან	ერთად	(ს/კ	05.30.10.173.01.001)

	● 16.03.2018	(განკ.	N27)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
იქ	მცხოვრები	მოქალაქეებისათვის	საკუთრების	უფლებით	გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	
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ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 რეგისტრირებული	 ოლთისის	 ქ.	 N3-ში	
მდებარე	 137.7	 კვ.მ.	 ფართის	 შენობა-ნაგებობა	 და	 მასზე	 დამაგრებული	 315	 კვ.მ.	
არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთთან	ერთად	(ს/კ	05.32.09.076)

	● 30.11.2018	(განკ.	N71)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
სასაფლაოს	 გასაფართოებლად	 ქობულეთის	 მუნიციპალიტეტისათვის	 საკუთრებაში	
გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	რეგისტრირებული,	
ქობულეთში,	დაბა	ჩაქვში	მდებარე	7,340	კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	
მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	20.48.06.681)

	● 27.12.2018	(განკ.	N81)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ლერმონტოვის	ქ.	N107ლ-ში	არსებული	ბინათმესაკუთრეთა	ამხანაგობა	„ნდობასთვის“	
საკუთრებაში	 უსასყიდლოდ	 გადაცემის	 მიზნით	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	
საკუთრებაში	რეგისტრირებული	ლერმონტოვის	ქ.	N107ლ-ში	მდებარე	544	კვ.მ.	სხვენი	
(ს/კ	05.26.04.012.01.01.501)	და	546	კვ.მ.	სარდაფი	(ს/კ	05.26.04.012.01.01.500)

	● 28.02.2019	(განკ.	N13)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ქობულეთის	მუნიციპალიტეტისათვის	საკუთრებაში	გადაცემის	მიზნით	ქალაქ	ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	„ISUZU	BOGDAN	A092”	მარკის	ავტობუსი	
(სარეგისტრაციო	ნომერი	Y7BA092014B000364;	გამოშვების	წელი	2004;	საბალანსო	
ღირებულება	700	ლარი)

	● 24.05.2019	(განკ.	N38)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
„განათლებისა	და	 მეცნიერების	 ქალაქის“	 პროექტის	 განსახორციელებლად	 აჭარის	
ა/რ-სთვის	გადასაცემად	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტისთვის	დამატებითი	ქონების	
სახით	 საკუთრებაში	 გადმოცემული	 სვიშევსკის	 ქ.	 N1-ში	 მდებარე	 70,352	 კვ.მ	
არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 და	 მასზე	 განთავსებული	
შენობა-ნაგებობები	N1-დან	N16-ის	ჩათვლით	(მიწის	ს/კ	05.30.10.293)

	● 24.05.2019	(განკ.	N39)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ჭოროხის	ქუჩის	მშენებლობის	განსახორციელებლად	აჭარის	ა/რ-სთვის	გადასაცემად	
ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტისთვის	 უსასყიდლოდ,	 დამატებითი	 ქონების	 სახით,	
საკუთრებაში	გადმოცემული	უძრავი	ქონებები:

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 ჭოროხის	 ქ.	 N30-ში	 მდებარე	 1,228	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.25.008)

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დაბა	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 407	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.25.249)

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დაბა	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 2,659	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.25.250)

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დაბა	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 356	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.25.251)
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➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დაბა	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 457	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.26.382)

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დასახლება	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 3,416	 კვ.მ.	 არასასოფლო-
სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.26.028)

➢	 ქ.	 ბათუმში,	 დაბა	 ხელვაჩაურში	 მდებარე	 3,299	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	(ს/კ	05.35.26.383)

	● 24.05.2019	 (განკ.	 N41,	 ცვლილებები	 გახორციელდა	 განკ.	 N64-ით	 და	 N71-ით)	 -	
აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	შპს	„ლამინისათვის“	(ს/კ	
445533469)	49	წლის	ვადით	მართვის	უფლებით	სარგებლობაში	გადაცემის	მიზნით	
ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	შპს	„დინამო	ბათუმის“	(ს/კ	
245622205)	100%-იანი	წილი

	● 19.09.2019	(განკ.	N72)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
შპს	 „პიაცა	 ჰოლდინგისათვის“	 20,000	 ლარად	 პირდაპირი	 განკარგვის	 ფორმით	
საკუთრებაში	 გადაცემის	 მიზნით,	 ფარნავაზ	 მეფის	 ქ.	 N25-ში	 მდებარე	 266	 კვ.მ.	
არასასოფლო-სამეურნეო	 მიწის	 ნაკვეთზე	 განთავსებულ	 შენობა-ნაგებობაში,	 ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	რეგისტრირებული	11.40	კვ.მ.	ფართი	 (ს/კ	
05.21.28.020.01.502),	15,390	ლარის	საწყისი	საპრივატიზებო	ღირებულებით	

	● 30.10.2019	 (განკ.	 N77)	 -	 აჭარის	 ა/რ	 უსასყიდლოდ,	 საკუთრების	 უფლებით	
გადაეცა	 ქ.	 ბათუმში,	 ფარნავაზ	 მეფის	 N25-ში	 მდებარე	 266	 კვ.მ.	 არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთზე	 განთავსებულ	 შენობა-ნაგებობაში,	 ქ.	
ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 რეგისტრირებული	 73,70	 კვ.მ.	 ფართი	
(ს/კ	 05.21.28.020.01.503)	 შემდგომში	 სს	 „ენერგო-პრო	 ჯორჯია“-ს	 საკუთრებაში	
რეგისტრირებულ	 უძრავ	 ქონებასთან	 -	 50,0	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთთან	(ს/კ	05.21.28.005)	მონაცვლეობის	მიზნით.

	● 28.11.2019	(განკ.	N85)	-	აჭარის	ა/რ		უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	ქალაქ	ბათუმში,	ფრიდონ	
ხალვაშის	გამზირი	N380-ის	მიმდებარედ	მდებარე	565	კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 05.35.25.275),	 შპს	 „ირინას”	 საკუთრებაში	
უსასყიდლოდ	გადაცემის	მიზნით

	● 28.11.2019	(განკ.	N86)	-	აჭარის	ა/რ	უსასყიდლოდ,	საკუთრების	უფლებით	გადაეცა	
ქალაქ	 ბათუმში,	 ხასან	 ჰელიმიშის	 ქ.	 N1-ში	 მდებარე	 2,837	 კვ.მ.	 არასასოფლო-
სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	და	მასზე	განთავსებული	შენობა-ნაგებობა	
N1	და	N2	(ს/კ	05.32.01.488)	და	ქ.	ბათუმში,	კოწია	ერისთავის	ქ.	N4-ში	მდებარე	4,818	
კვ.მ.	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთი	და	მასზე	განთავსებული	
1,021.80	 კვ.მ.	 შენობა-ნაგებობა	 №1-დან	 №9-ის	 ჩათვლით	 (ს/კ	 05.35.28.173),	
აღნიშნულ	 მისამართებზე	 მცხოვრები	 მოქალაქეებისათვის	 საკუთრების	 უფლებით	
გადაცემის	მიზნით

	● 25.12.2019	 (განკ.	 N104)	 -	 აჭარის	 ა/რ	 უსასყიდლოდ,	 საკუთრების	 უფლებით	
გადაეცა	 ქალაქ	 ბათუმში,	 ტაბიძის	 ქ.N40-ში	 მდებარე	 264	 კვ.მ.	 არასასოფლო-
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სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 05.25.05.233)	 და	 ქალაქ	 ბათუმში,	
აღმაშენებლის	ქუჩა	N13ა	დასახლება	მახვილაურის	მეურნეობა/ტაბიძის	ქუჩა	N40-ში	
მდებარე	 1065,0	 კვ.მ.	 არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	
05.25.05.235),	შემდგომში	ქალაქ	ბათუმში,	ტაბიძის	ქუჩა	N40-ში	(ს/კ	05.25.05.041)	
მდებარე	საცხოვრებელ	სახლში	მაცხოვრებლების	მიერ	შექმნილ	ბინათმესაკუთრეთა	
ამხანაგობა	 „იმედი“-სათვის	 პირდაპირი	 მიყიდვის	 ფორმით,	 სიმბოლურ	 ფასად	
გადაცემის	მიზნით

4.3. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამები
2019	 წლის	 ბიუჯეტით	 დამტკიცდა	 სოციალურ-ეკონომიკური	 განვითარების	 პროგრამა	
„ბინათმესაკუთრეთა	 ამხანაგობების	 მხარდაჭერა,	 ბინათმშენებლობა	 და	 ავარიული	
შენობების	 რეაბილიტაცია,	 დემონტაჟი“	 და	 ქვეპროგრამა	 „საცხოვრებელი	 სახლების	
მშენებლობა“.	 2019	 წლის	 28	 თებერვლის	 N15	 განკარგულებით	 მიიღეს	 პროგრამით	
გათვალისწინებული	საცხოვრებელი	სახლით	სარგებლობისა	და	ბენეფიციართა	შერჩევის	
კრიტერიუმები.	 ამასთან,	 2020	 წლის	 ბიუჯეტით	 დამტკიცდა	 შემდეგი	 პროგრამები/
ქვეპროგრამები:	 „ბინათმესაკუთრეთა	 ამხანაგობების	 მხარდაჭერა,	 ბინათმშენებლობა	
და	 ავარიული	 შენობების	 რეაბილიტაცია,	 დემონტაჟი“,	 „საცხოვრისის	 მშენებლობა”,	
„ინკლუზიური	 განათლებისა	 და	 დამატებითი	 საგანმანათლებლო	 მომსახურების	
დაფინანსება/ხელშეწყობა”	და	„ახალგაზრდობის	ხელშეწყობა”.

4.4. მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა
ბათუმის	 საკრებულოში	 სივრცით-ტერიტორიული	 დოკუმენტები	 წარდგენილი	 იყო	
მხოლოდ	ერთხელ.	კერძოდ,	2018	წლის	27	დეკემბერს	ბათუმის	საკრებულომ	გამოსცა		
განკარგულება	 N75,	 რომლის	 მიხედვითაც,	 საკრებულომ	 მოიწონა	 ბათუმის	 მერიის	
მიერ	 მომზადებული	 დოკუმენტაცია	 ქალაქის	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმვისა	
და	 განვითარების	 მართვის	 შესახებ.	 საკრებულოს	 მიერ	 მოწოდებული	 ინფორმაციის	
მიხედვით,	 მოცემული	 დოკუმენტაცია	 უზრუნველყოფს	 როგორც	 ქალაქის	 სივრცით-
ტერიტორიულ	განვითარებას,	ასევე	დაინტერესებული	პირების	ინტერესთა	მაქსიმალურ	
შეჯერებას	ქალაქის	განვითარების	სტრატეგიაში.	

ბათუმის	 მერიამ	 დააკორექტირა	 შპს	 „გეოგრაფიკის”	 მიერ	 მოწოდებული	 დოკუმენტი,	
რომლის	 მიხედვითაც	 ბათუმში	 დამცავი	 ისტორიული	 ზონის	 საზღვრები	 დაადგინეს.	
დაკორექტირებული	დოკუმენტი	მერიამ	საკრებულოს	წინაშე	წარადგინა	და	საკრებულოს	
წევრებმა	მოიწონეს.	არასამთავრობო	ორგანიზაციებმა,	რომლებმაც	ქალაქის		სივრცით-
ტერიტორიული	 გეგმის	 თავდაპირველი	 ვერსია	 მოიწონეს,	 	 ამის	 შესახებ	 არაფერი	
იცოდნენ.	 ინფორმაცია	 გავრცელდა	 მაშინ,	 როდესაც	 მერიაში	 ზღვისპირას,	 რივიერას	
ტერიტორიაზე,	 სამშენებლო	 პროექტის	 განხილვა	 დაიწყო	 -	 მოცემული	 ტერიტორია	
თავდაპირველ	 დოკუმენტში	 დაცული	 ისტორიული	 ზონის	 საზღვრებიდან	 ამოღებული	
იქნა.	 მერიის	 მოცემული	 ქმედება	 გასაჩივრდა	 -	 საჩივრის	 ავტორები	 ითხოვდნენ	
საკრებულოს	 დადგენილება	 N33-ის	 გაუქმებას	 და	 ქალაქის	 სივრცით-ტერიტორიული	
გეგმის	თავდაპირველი	დოკუმენტის	დამტკიცებას.	

ამავდროულად,	„საქართველოს	სივრცის	დაგეგმარების,	არქიტექტურული	და	სამშენებლო	
საქმიანობის”	კოდექსთან	შესაბამისობაში	მოყვანის	მიზნით,	2019	წლის	ნოემბრისთვის	

http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1121
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1092
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1092
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1092
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=65&obj=1092
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/169748/
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შეიმუშავეს	 ქალაქ	 ბათუმის	 სივრცითი	 განვითარებისა	 და	 განაშენიანების	 მართვის	
საკონკურსო	 დოკუმენტაცია.	 2020	 წლის	 30	 იანვრის	 N4	 განკარგულების	 მიხედვით,	
ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	სივრცითი	განვითარებისა	და	განაშენიანების	მართვის	
დოკუმენტაციის	შემუშავების	თაობაზე	ტექნიკური	დავალება	საკრებულომ	მოიწონა.

4.5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნება და ლიკვიდაცია
საკვლევ	 პერიოდში	 ბათუმის	 საკრებულომ	 ქალაქის	 მერს	 თანხობა	 მისცა	 შემდეგი	
იურიდიული	პირების	დაფუძნებაზე:

	● 2018	 წლის	 N31	 განკარგულებით	 -	 ა(ა)იპ	 „საქალაქო	 ინფრასტრუქტურისა	 და	
კეთილმოწყობის	სამმართველო“

	● 2018	წლის	N31	განკარგულებით	-	ა(ა)იპ	„მუნიციპალური	სერვისების	სააგენტო“

	● 2019	წლის	N43	განკარგულებით	-	შპს	„ფუტსალისა	და	საპლაჟო	ფეხბურთის	კლუბი	
-	ბათუმი“

	● 2019	წლის	N74	განკარგულებით	-	ა(ა)იპ	„ბათუმის	მუნიციპალური	ინსპექცია“	

ასევე,	 საკრებულოს	 წარედგინა	 წინადადებები	 5	 იურიდიული	 პირის	 ლიკვიდაციის	
შესახებ,	რაზეც	გაიცა	თანხმობები:

	● 2018	წლის	N4	განკარგულებით	-		ა(ა)იპ	„ბათუმის	ავტოდრომი“

	● 2018	წლის	N5	განკარგულებით	-	ა(ა)იპ	„სატრანსპორტო	ინფრასტრუქტურის	მართვის	
სააგენტო“

	● 2018	წლის	N31	განკარგულებით	-	ა(ა)იპ	„ბათუმის	ტურისტული	ობიექტების	მართვის	
სააგენტო“

	● 2018	წლის	N31	განკარგულებით	-	ა(ა)იპ	„ბათუმის	კორპუსი“

	● 2019	წლის	N99	განკარგულებით	-	შპს	„ბათუმის	სასწრაფო	სამედიცინო	დახმარების	
ცენტრი“
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თავი 5. კონტროლის ფუნქციის განხორციელება
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	24-ე	მუხლის	მიხედვით,	მუნიციპალიტეტის	
საკრებულო	უფლებამოსილია	მუნიციპალიტეტის	აღმასრულებელი	ორგანოებისა	და	ამ	
ორგანოების	 თანამდებობის	 პირების	 საქმიანობა	 გააკონტროლოს,	 მათი	 ანგარიშები	
მოისმინოს	 და	 შეაფასოს.	 ამავე	 კოდექსის	 48-ე	 მუხლის	 მიხედვით,	 გამგებელი/მერი	
ვალდებულია	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოსა	და	მოსახლეობის	წინაშე.

ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	24-ე	მუხლის	“გ”	ქვეპუნქტის	შესაბამისად	
კონტროლის	განხორციელების	მექანიზმებია:

	● მერისთვის	უნდობლობის	გამოცხადება

	● საკრებულოს	წევრის	მიერ	კითხვის	დასმა	და	ინტერპელაცია

	● სხდომაზე	მიწვევა

	● ანგარიშების	მოსმენა

	● დამოუკიდებელი	აუდიტის	ჩატარება

	● მიღებულ	გადაწყვეტილებათა	აღსრულებაზე	კონტროლი

	● ბიუჯეტის	შესრულების	კონტროლი

მნიშვნელოვანია	 აღინიშნოს,	 რომ	 2017	 წლის	 მოწვევის	 ბათუმის	 საკრებულოს	 არ	
უმსჯელია	ბათუმის	მერისთვის	უნდობლობის	გამოცხადებაზე.	

5.1. საკრებულოს თანამდებობის პირები
2017	წლის	20	ნოემბერს	ბათუმის	საკრებულომ	9 თანამდებობის	პირი	აირჩია:

1.	 სულიკო	თებიძე,	საკრებულოს	თავმჯდომარე

2.	 თამაზ	სალუქვაძე,	საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე

3.	 ლაშა	სირაბიძე,	საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე

4.	 ზურაბ	ნაკაიძე,	საკრებულოს	საფინანსო	და	ეკონომიკური	განვითარების	კომისიის	
თავმჯდომარე

5.	 გოჩა	 მგელაძე,	 საკრებულოს	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარების	 კომისიის	
თავმჯდომარე

6.	 დიმიტრი	 ჭეიშვილი,	 საკრებულოს	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალურ	 საკითხთა	
კომისიის	თავმჯდომარე

7.	 ირაკლი	პატარიძე	-	საკრებულოს	განათლების,	კულტურის,	ტურიზმისა	და	სპორტის	
საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე
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8.	 ომარ	 მახარაძე2,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 და	 საპროცედურო	 საკითხთა	 კომისიის	
თავმჯდომარე

9.	 თემურ	კახიძე,	იურიდიულ	და	საპროცედურო	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე

2018	 წლის	 დეკემბერსა	 და	 2019	 წლის	 ნოემბერში	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	
სულიკო	თებიძემ	გაწეული	საქმიანობის	ანგარიშები	წარადგინა.	ამასთან,	საკრებულოს	
წინაშე	 ანგარიშვალდებული	 ორგანოებისა	 და	 თანამდებობის	 პირების	 საქმიანობაზე	
კონტროლის	მიზნით	საკრებულოს	რეგლამენტის	თანახმად	ხდება	ანგარიშების	მოსმენა	
და	განხილვა.	

5.2. მერიის თანამდებობის პირთა ანგარიშის მოსმენა
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	54-ე	მუხლის	მიხედვით,	მერი	წელიწადში	
ერთხელ	მაინც	უნდა	წარუდგენდეს	საკრებულოს	თავისი	საქმიანობის	ანგარიშს,	ხოლო	
საკრებულოს	წევრთა	არანაკლებ	1/4-ის	მოთხოვნით	-	რიგგარეშე	ანგარიშსაც.	ამასთან,	
საკრებულოს	რეგლამენტის	 113-ე	 მუხლი	 მერს,	 მერიის	 სტრუქტურულ	 ერთეულებს	და	
ტერიტორიულ	 ორგანოებს	 ავალდებულებს	 წელიწადში	 ერთხელ	 მაინც	 გამოაქვეყნონ	
ანგარიში	გაწეული	საქმიანობის	შესახებ.

საკრებულოს	რეგლამენტის	მოცემული	მუხლიდან	გამომდინარე,	მერიის	თანამდებობის	
პირები	 არ	 არიან	 ვალდებულნი	 წარადგინონ	 ანგარიში	 საკრებულოს	 წინაშე,	 რის	
გამოც,	2017-2019	წლებში,	 საკრებულოს	არ	მოუსმენია	 მერიის	თანამდებობის	პირთა	
საქმიანობის	ანგარიში.	

თუმცა,	2018	წლის	1	მარტს,	ბათუმის	მერმა,	ლაშა	კომახიძემ	საკრებულოს	სხდომათა	
დარბაზში,	ბათუმის	საკრებულოს	წევრებს,	აჭარის	უმაღლესი	საბჭოსა	და	საქართველოს	
პარლამენტის	წევრებს,	არასამთავრობო	სექტორისა	და	საზოგადოების	წარმომადგენლებს		
100	დღის	საქმიანობის	ანგარიში	წარუდგინა.	

 5.3. შეკითხვის უფლებამოსილების გამოყენება
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრს	 უფლება	 აქვს,	 შეკითხვით	 მიმართოს	
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წინაშე	ანგარიშვალდებულ	ორგანოს,	გამგებელს/მერს,	
სხვა	თანამდებობის	პირს	და	მიიღოს	პასუხი.	შესაბამისი	ორგანოები	და	თანამდებობის	
პირები	 ვალდებულნი	 არიან,	 ერთი	 კვირის	 ვადაში	 უპასუხონ	 მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	 წევრის	 შეკითხვას.	 კითხვის	 ავტორთან	 შეთანხმებით,	 ეს	 ვადა	 შეიძლება	
გაგრძელდეს	არაუმეტეს	10	დღე.

საკვლევ	პერიოდში	მერსა	და	თანამდებობის	სხვა	პირებს	შეკითხვით	საკრებულოს	13-

2 	 2019	 წლის	 მაისს,	 ბათუმის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის	 19	 წლის	 სტუდენტმა	 თავისი	ლექტორი,	
ომარ	მახარაძე	სექსუალურ	შევიწროებაში	დაადანაშაულა.	სტუდენტმა	უნივერიტეტსა	და	შინაგან	საქმეთა	
სამინისტროს	მიმართა,	რის	შედეგადაც	შსს-მ	საქართველოს	სისხლის	სამართლის	კოდექსის	150-ე	მუხლით	
გამოძიება	 დაიწო.	 შესაბამისად,	 ომარ	 მახარაძეს	 უნივერსიტეტმა	ლექტორის	 სტატუსი	 შეუჩერა,	 ხოლო	
თვით	 ბრალდებულმა	 საკრებულოში	 იურიდიულ	და	 საპროცედურო	 საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარის	
თანამდებობა	 და	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება	 -	 მრეწველები“	 დატოვა.	 2019	 წლის	 31	 მაისს,	 ომარ	
მახარაძის	მიერ	თანამდებობის	დატოვების	შემდეგ,	საკრებულოს	იურიდიულ	და	საპროცედურო	საკითხთა	
კომისიის	თავმჯდომარედ	თემურ	კახიძე	დაინიშნა.

http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=790
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/204003/
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მა	წევრმა	მიმართა.	აქედან,	ყველაზე	მეტი	შეკითხვის	ავტორები	იყვნენ:	ნატალია	ზოიძე,	
ნატალია	ძიძიგური,	ლევან	ანთაძე,	გელა	დეკანაძე,	არჩილ	მამულაძე,	ნოდარ	დუმბაძე,	
მირდატ	ქამადაძე	და	რაულ	თავართქილაძე.	ყველა	კითხვას	პასუხი	დროულად	გაეცა.

5.4. მერიის წარმომადგენლების დასწრების მაჩვენებელი საკრებულოს 
სხდომებზე
მიღებული	 ინფორმაციის	 თანახმად,	 საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოს	 სხდომები	
იმართებოდა	წინასწარ	განსაზღვრული	დღის	წესრიგით.	იქედან	გამომდინარე,	რომ	დღის	
წესრიგში	ყოველთვის	ასახულია	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერიიდან	წარმოდგენილი	
საკითხები,	მერიის	თანამდებობის	პირები	სისტემატურად	ესწრებიან	სხდომებს.	კერძოდ	
2017	წლის	ნოემბრიდან	მერიის	წარმომადგენლები	დაესწრნენ 4 რიგგარეშე	სხდომას,	
2018	წელს	-	3 რიგგარეშე	და	12	მორიგ	სხდომას,	2019	წელს	კი	-	5	რიგგარეშე	და	7	
მორიგ	სხდომას.	

5.5. ბიუჯეტის კონტროლი  
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 უფლებამოსილია,	 განიხილოს	 და	 დაამტკიცოს	
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 პროექტი,	 შეიტანოს	 ცვლილებები	 მიღებულ	 ბიუჯეტში,	
გააკონტროლოს	 და	 შეაფასოს	 ბიუჯეტის	 შესრულება.	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტისა	
და	 ბიუჯეტში	 შესატანი	 ცვლილებების	 პროექტებს	 შეიმუშავებს	 და	 საკრებულოში	
დასამტკიცებლად	 წარადგენს	 ქალაქის	 მერი,	 რომელიც	 ასევე	 უზრუნველყოფს	
დამტკიცებული	ბიუჯეტის	შესრულებას.

საბიუჯეტო	წლის	დასასრულიდან	მაქსიმუმ	2	თვის	ვადაში	ქალაქის	მერი	საკრებულოს	
წარუდგენს	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 შესრულების	 ანგარიშს.	 ამასთან,	 ბიუჯეტის	
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შესრულების	ანგარიშისა	და	აუდიტორული	დასკვნის	გამოქვეყნებიდან	2	კვირის	ვადაში	
ხდება	რეგლამენტით	დადგენილი	ფორმებით	საზოგადოებრივი	აზრის	შესწავლა.	ბიუჯეტის	
შესრულების	 ანგარიშს	 განიხილავს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო	 საზოგადოებრივ	
დარბაზთან	ერთად.

მერი	ან	მერის	მიერ	დანიშნული	უფლებამოსილი	პირი	წარადგენს	საკრებულოს	წინაშე	
ბიუჯეტის	შესრულების	ანგარიშს	და	ახსნა-განმარტებებს	ამ	ანგარიშთან	დაკავშირებით	
გამოთქმულ	 შენიშვნებზე.	 საკრებულო	 თანამომხსენებლის	 ფორმით	 ისმენს	
დამოუკიდებელი	აუდიტისა	და	საკრებულოს	საფინანსო–საბიუჯეტო	კომისიის	დასკვნებს, 
და	 საკრებულოს	 აპარატის	 უფროსის	 მოხსენებას	 საზოგადოებრივი	 აზრის	 შესწავლის	
შედეგებთან	დაკავშირებით;	შემდეგ	კი	იწყება	დებატები	და	საკრებულო	ბიუჯეტის	წლიური	
ანგარიშის	დამტკიცების	ან	დაუმტკიცებლობის	შესახებ	იღებს	გადაწყვეტილებას.

2018	 წლის	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტი	 საკრებულომ	 2017	 წლის	 26	
დეკემბრის	N41	დადგენილებით	დაამტკიცა.

2018	წელს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	შემოსულობების	დაზუსტებული	გეგმა	167,422,100	
ლარს	 წარმოადგენდა,	 ხოლო	ფაქტიური	 შესრულება	 -	167,027,500	ლარს.	 ამასთან	
ბიუჯეტის	 გადასახდელების	 დაზუსტებული	 გეგმის	 მაჩვენებელი	 173,380,200	 ლარი	
იყო,	ფაქტიური	შესრულება	კი	164,527,100	ლარი.

2018	 წლის	 ბიუჯეტში	 პრიორიტეტს	 ასევე	 წარმოადგენდა	 ინფრასტრუქტურული	
სამუშაოების,	სკოლამდელი	განათლების,	კულტურისა	და	სპორტის	სფეროს,	მოქალაქეთა	
ჯანმრთელობისა	და	 სოციალურ-ეკონომიკური	 მდგომარეობის	 გაუმჯობესება.	 კერძოდ,	
მოცემული	სერვისების	გასაუმჯობესებლად	გამოიყო	შემდეგი	რაოდენობის	თანხა:

	● ინფრასტრუქტურისა	და	მუნიციპალური	კომუნალური	სერვისები	-	82,117,900 ლარი

●	 	განათლება	-	29,757,700 ლარი

	● კულტურა,	რელიგია,	ახალგაზრდობის	ხელშეწყობა	და	სპორტი	-	14,541,600 ლარი

	● ჯანმრთელობა,	დაცვა	და	სოციალური	უზრუნველყოფა	-	13,717,500 ლარი

●	 	ქალაქის	სოციალურ-ეკონომიკური	და	სივრცითი	განვითარება	-	12 ,926,700 ლარი

საკრებულოდან	მიღებული	ინფორმაციით	გამოვლინდა,	რომ:

	● ქალაქ	 ბათუმის	 საკრებულოს	 განათლების,	 კულტურის,	 ტურიზმისა	 და	 სპორტის	
საკითხთა	 კომისიამ	 ბათუმის	 2018	 წლის	 ბიუჯეტის	 განხილვისას	 გამოთქვა	 28 
შენიშვნა/რეკომენდაცია, ინფრასტრუქტურის	 განვითარების	 კომისიამ	 - 12 
შენიშვნა, საფინანსო	და	ეკონომიკური	განვითარების	კომისიამ	 კი	 - 15 შენიშვნა/
რეკომენდაცია.

	● ქალაქ	 ბათუმის	 2018	 წლის	 ბიუჯეტის	 განხილვის	 პროცესში არცერთი შენიშვნა 
და რეკომენდაცია არ გამოუთქვამთ	 ქალაქ	ბათუმის	საკრებულოს	იურიდიულ	და	
საპროცედურო	 საკითხთა	 კომისიას	 და	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალურ	 საკითხთა	
კომისიას;

http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
http://batumicc.ge/files/uploads/biujetis_shesruleba/___2018___.pdf?fbclid=IwAR15xBeJfscelxbatfGgEc6xib7dY5Caeg_9YN50QIuBw1ACoRdXRQA3iTE
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	● ფრაქცია	 „ქართულმა	 ოცნებამ“	 გამოთქვა	 6 რეკომენდაცია	 	 „თვითმმართველი	
ქალაქის	–	ბათუმის	2018	წლის	ბიუჯეტის	დამტკიცების	შესახებ“	პროექტში	არსებულ	
რამდენიმე	პრიორიტეტთან	და	პროგრამასთან	დაკავშირებით

ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 2019	 წლის	 ბიუჯეტი	 დამტკიცდა	 2018	 წლის	 27	
დეკემბრის		N74	დადგენილებით.	

აღნიშნულ	 პერიოდში,	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსულობების	 დაზუსტებული	 გეგმა	
167,614,422	 ლარს	 წარმოადგენდა,	 ხოლო	 ფაქტიური	 შესრულება	 -	 135,832,036	
ლარს.	 ამასთან	 ბიუჯეტის	 გადასახდელების	 დაზუსტებული	 გეგმის	 მაჩვენებელი	
177,278,403	ლარი	იყო,	ფაქტიური	შესრულება	კი	121,611,184	ლარი.

2019	 წლის	 ბიუჯეტის	 პრიორიტეტები	 იგივე	 დარჩა.	 მოცემული	 სერვისების	
გასაუმჯობესებლად	გამოიყო	შემდეგი	რაოდენობის	თანხა:

	● ინფრასტრუქტურისა	 და	 მუნიციპალური	 კომუნალური	 სერვისების	 განვითარება	 -	
82,903,634 ლარი

●	 	განათლება	-	16,618,500 ლარი

	● კულტურა,	რელიგია,	ახალგაზრდობის	ხელშეწყობა	და	სპორტი	-	14,020,600 ლარი

	● ჯანმრთელობა,	დაცვა	და	სოციალური	უზრუნველყოფა	-	17,339,848 ლარი

	● ქალაქის	სოციალურ-ეკონომიკური	და	სივრცითი	განვითარება	-	332,500 ლარი

საკრებულოდან	მიღებული	ინფორმაციით	გამოვლინდა,	რომ:

	● ქალაქ	 ბათუმის	 საკრებულოს	 ინფრასტრუქტურის	 განვითარების	 კომისიამ	 ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	2019	წლის	ბიუჯეტის	განხილვისას	გამოთქვა	10 შენიშვნა, 
განათლების,	კულტურის,	ტურიზმისა	და	სპორტის	საკითხთა	კომისიამ	- 9 შენიშვნა/
რეკომენდაცია,	საფინანსო	და	ეკონომიკური	განვითარების	კომისიამ	-	8 შენიშვნა;

	● ქალაქ	ბათუმის	2019	წლის	ბიუჯეტის	განხილვისას	ყველაზე მეტი - 16 რეკომენდაცია 
მიაწოდა	საკრებულოს	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისიამ,	ხოლო	
არცერთი შენიშვნა არ გამოუთქვამს	 იურიდიულ	 და	 საპროცედურო	 საკითხთა	
კომისიას;

	● ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 2019	 წლის	 ბიუჯეტისა	 და	 მუნიციპალური	
პროგრამების	 პროექტის	 განხილვის	 თაობაზე	 ფრაქცია	 „ქართულმა	 ოცნება	 -	
კონსერვატორებმა“	გამოთქვა	7 რეკომენდაცია /შენიშვნა.

2019	 წლის	 25	 დეკემბერს	 ბათუმის	 საკრებულომ	 დაამტკიცა	 ქალაქ	 ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	 2020	 წლის	 ბიუჯეტი,	 რომლის	 შემოსულობების	 საპროგნოზო	
მაჩვენებელი	172,227,500	ლარს	წარმოადგენს.	ამასთან,	პრიორიტეტების	მიხედვით,	
ასიგნებები	გადანაწილდა	შემდეგნაირად:	

	● წარმომადგენლობითი	და	აღმასრულებელი	ორგანოების	დაფინანსება	-	35,092,400  
ლარი

https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://idea.batumi.ge/front/upload/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98 - %2826.03.19%29 %281%29.pdf
https://commersant.ge/ge/post/batumis-2020-wlis-biudjeti-damtkicda
https://commersant.ge/ge/post/batumis-2020-wlis-biudjeti-damtkicda
https://commersant.ge/ge/post/batumis-2020-wlis-biudjeti-damtkicda
https://commersant.ge/ge/post/batumis-2020-wlis-biudjeti-damtkicda
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	● მუნიციპალური	ინფრასტრუქტურის	განვითარება	-	70,089,100 ლარი

	● ქალაქის	 დასუფთავება,	 ეკოლოგიური	 მდგომარეობისა	 და	 სარეკრეაციო	
ინფრასტრუქტურის	განვითარება	-	14,214,500 ლარი

●	 	განათლება	-	16,883,300 ლარი

	● კულტურა,	ახალგაზრდობის	ხელშეწყობა	და	სპორტი	-	13,321,000 ლარი

	● ჯანმრთელობის	დაცვა	და	სოციალური	უზრუნველყოფა	-	15,325,900 ლარი

	● ქალაქის	სოციალურ-ეკონომიკური	და	სივრცითი	განვითარება	-	332,500 ლარი

რაც	შეეხება	ბიუჯეტის	განხილვას:	

	● ქალაქ	ბათუმის	საკრებულოს	ინფრასტრუქტურის	განვითარების	კომისიამ	გამოთქვა	8 
შენიშვნა/რეკომენდაცია, განათლების,	კულტურის,	ტურიზმისა	და	სპორტის	საკითხთა	
კომისიამ	წარმოადგინა	5 რეკომენდაცია,	საფინანსო	და	ეკონომიკური	განვითარების	
კომისიამ	-	8 შენიშვნა,	ხოლო	ჯანმრთელობის	ადა	სოციალურ	საკითხთა	კომისიამ	-	
24 რეკომენდაცია;

	● კვლავ	 არცერთი შენიშვნა და რეკომენდაცია არ წარმოუდგენია	 საკრებულოს	
იურიდიულ	და	საპროცედურო	საკითხთა	კომისიას;

	● ფრაქცია	„ბათუმმა“	გამოთქვა	5 შენიშვნა, ხოლო	ფრაქცია	„ქართულმა	ოცნებამ“	-	4 
შენიშვნა

	● ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 გენდერული	თანასწორობის	 საბჭომ	 გამოთქვა	1 
შენიშვნა/რეკომენდაცია

ბათუმის	 მერის	 ინიციატივით,	 დამტკიცებულ	 ბიუჯეტში	 ცვლილებების	 შეტანის	 შესახებ	
2017	წელს	ერთხელ იმსჯელეს,	2018	წელს	-	5-ჯერ,	2019	წელს	კი	- 6-ჯერ.

5.6. მერის მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მუნიციპალიტეტის	მერი	საკრებულოს	არ	წარუდგენს		შესყიდვების	გეგმის	შესაბამისად	
განხორციელებული	 შესყიდვების	 შესახებ	 ანგარიშს.	 ეს	 ინფორმაცია	 გამოქვეყნებულია	
საჯაროდ	მუნიციპალიტეტის	ვებ-გვერდზე.

სახელმწიფო	შესყიდვის	წლიური	გეგმის	ფორმის	მიხედვით,	2018	წელს	სახელმწიფო	
შესყიდვების	გეგმით	გათვალისწინებული	ჯამური	თანხა	116,843,006	ლარს	შეადგენს.

		

http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90  2018%E1%83%AC.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90 2018 -1.pdf
http://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90 2018 -1.pdf
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5.7. დამოუკიდებელი აუდიტი
საკრებულოს	 წევრთა	 არანაკლებ	 1/3	 უფლებამოსილია,	 მოითხოვოს	დამოუკიდებელი	
აუდიტის	 მოწვევა.	 დამოუკიდებელი	 აუდიტის	 მოწვევის	 მოთხოვნაში	 მითითებულია	 ის	
საკითხები,	 რომლებიც	 დამოუკიდებელმა	 აუდიტორმა	 უნდა	 შეისწავლოს.	 საბოლოო	
ანგარიში	 და	 დასკვნა	 წარედგინება	 საკრებულოს,	 ეგზავნება	 სახელმწიფო	 აუდიტის	
სამსახურს	და	ქვეყნდება	საჯაროდ.	საკრებულოს	დამოუკიდებელი	აუდიტორი	შეიძლება	
მოწვეული	იყოს	არაუმეტეს	წელიწადში	ერთხელ.

საანგარიშო	პერიოდში,	ბათუმის	საკრებულოს	არ	მოუწვევია	დამოუკიდებელი	აუდიტორი.	

5.8. საკრებულოს მიერ განხილული საკითხები
2018-2019	წლებში	საკრებულომ	ბათუმის	მერის	მიერ	წარმოდგენილ	9	საკითხს	მხარი	
არ	დაუჭირა:

	● 27.12.2018	 -	 „ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	
საპრივატიზებო	ობიექტების	ნუსხის	და	პრივატიზაციის	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	
საკრებულოს	 2018	 წლის	 30	 მარტის	 N34	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	
თაობაზე

	● 31.01.2019	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების	
განკარგვასთან	დაკავშირებით	მერის	თანხმობის	მიცემის	შესახებ

	● 24.05.2019	-	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 სასყიდლიანი	 აღნაგობის	 უფლებით	
გაცემასთან	დაკავშირებით	მერისთვის	თანხმობის	მიცემის	შესახებ
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	● 22.08.2019	 –	 „მკაცრი	 აღრიცხვის	 ფორმების	 გამოსაყენებლად	 შემოღებისა	 და	 ამ	
ფორმების	 ნიმუშების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 საკრებულოს	 2009	 წლის	 8	 აპრილის	
N8-1	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

	● 22.08.2019	–	„საქართველოს	ადმინისტრაციულ	სამართალდარღვევათა	კოდექსის	130-
ე	მუხლის	მე-4	ნაწილის	„ა“	ქვეპუნქტით	გათვალისწინებული	სამართალდარღვევისას	
(ადგილობრივი	 საქალაქო	 რეგულარული	 სამგზავრო	 გადაყვანის	 Mა	 კატეგორიის	
ავტობუსით	 უბილეთო	 მგზავრობა)	 საჯარიმო	 ქვითრის	 ფორმის,	 მისი	 შევსების,	
ჩაბარებისა	და	წარდგენის	წესის	დამტკიცების	შესახებ“	საკრებულოს	2017	წლის	28	
აპრილის	N7	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

	● 26.10.2019	 -	 „ქალაქ	 ბათუმის	 გარკვეული	 ტერიტორიისათვის	 განაშენიანების	
რეგულირების	 გეგმის	 დამტკიცების	 თაობაზე“	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის	 მოსამზადებლად	 ადმინისტრაციული	
წარმოების	დაწყების	შესახებ	

	● 26.10.2019	 -	 შპს	 „ბათუმის	 ავტოტრანსპორტი“-ს	 ბალანსზე	 რიცხულ	 ავტობუსებზე/
ავტობუსებში	რეკლამის	განთავსების	უფლების	ვადიან	სასყიდლიან	სარგებლობაში	
სააუქციონო	პირობებით	გადაცემის	შესახებ	წინადადების	მოწონების	შესახებ	

	● 27.11.2019	-	„თვითმმართველი	ქალაქის	-	ბათუმის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	
გეგმის	 დამტკიცების	 თაობაზე”	 თვითმმართველი	 ქალაქის	 -	 ბათუმის	 საკრებულოს	
2009	 წლის	 27	 თებერვლის	 №4-1	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ“	
ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს

	● 27.11.2019	-	„თვითმმართველი	ქალაქის	-	ბათუმის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	
გეგმის	 დამტკიცების	 თაობაზე”	 თვითმმართველი	 ქალაქის	 -	 ბათუმის	 საკრებულოს	
2009	წლის	27	თებერვლის	N4-1	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ“	ქალაქ	
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	მოსამზადებლად	
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	შესახებ“	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტს

მიღებული	 ინფორმაციით	 ასევე	 გაირკვა,	 რომ	 საანგარიშო	 პერიოდში,	 საკრებულოს	
უფლებამოსილებისთვის	 მიკუთვნებული	 ცალკეული	 საკითხების	 შესასწავლად	 და	
შესაბამისი	დასკვნებისა	და	რეკომენდაციების	მოსამზადებლად,	აგრეთვე	საქართველოს	
კანონმდებლობით	გათვალისწინებულ	შემთხვევებში	და	დადგენილი	წესით	სათათბირო	
ორგანოების	შექმნა	(მრჩეველთა	საბჭო,	სამოქალაქო	მრჩეველთა	კომიტეტი)	და	მათი	
საქმიანობის	წესის	განსაზღვრა	არ	მომხდარა.	საკრებულოში	დროებითი	სამუშაო	ჯგუფიც	
არ	შექმნილა.

5.9. საკრებულოს მიერ ინიცირებული საკითხები
საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოს	 ინიციატივით	 განიხილეს	53	 საკითხი.	 აქედან,	5	
საკითხზე	 უარყოფითი	 გადაწყვეტილება	 იქნა	 მიღებული,	 ხოლო	1	 საკითხი	 ჯერ	 კიდევ	
განხილვის	საგანია.	განხილული	საკითხებიდან:

 ● 22	 ეხება	 ნორმატიულ	 აქტებს,	 კერძოდ	 საკრებულოს	 სხვადასხვა	 ხასიათის	

https://drive.google.com/file/d/18g6oCT00ll1LOCUFF32QlzeCLUi8d-9T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18g6oCT00ll1LOCUFF32QlzeCLUi8d-9T/view?usp=sharing
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განკარგულებაში	ცვლილების	შეტანას

 ● 12 საკითხი	ადმინისტრაციული	ხასიათისაა	და	უმეტესად	დაკავშირებულია	ქუჩებისა	
და	სხვადასხვა	შენობა-ნაგებობის	სახელდების	ცვლილებასთან

 ● 11	 საკითხი	 უკავშირდება	 საკადრო	 ცვლილებებსა	 და	 გენდერული	 თანასწორობის	
საბჭოს	აპარატის	დამტკიცებას

 ● 2	საკითხი	სოციალური	ხასიათისაა	და	ეხება	გაჭირვებული	ოჯახებისთვის	წელიწადში	
ათას	კილოვატიანი	ელექტროენერგიის	ვაუჩერის	გადაცემას

 ● 2	საკითხი	უკავშირდება	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტს

 ● 1	საკითხი	ეხება	ჯანმრთელობის	დაცვას

 ● 3	საკითხი	კი	სხვადასხვა	ხასიათისაა

5.10. ინტერესთა კონფლიქტი
მიღებული	 ინფორმაციით	 დადგინდა,	 რომ	 საკვლევ	 პერიოდში	 საკრებულოს	 არ	
გამოუვლენია	 რაიმე	 სახის	 გადაცდომა,	 ინტერესთა	 კონფლიქტი,	 თანამდებობრივი	
შეუთავსებლობა	მერის	საქმიანობაში,	მათ	შორის	სახელმწიფო	შესყიდვების	პროცესშიც.	
ამასთან,	 ბათუმის	 საკრებულოს	 არ	 უმსჯელია	 საკრებულოს	 წევრის	 თანამდებობრივი	
შეუთავსებლობის	ინტერესთა	კონფლიქტის	შემთხვევაზე.

5.11. ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები
2019	წლის	N21,	N31,	N33	და	2018	წლის	N56	და	N49	დადგენილებებით,	საკრებულომ	
მოსაკრებლის	აქტში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე	5-ჯერ	იმსჯელა,	ხოლო	2018	წლის	
N75	და	N68	დადგენილებით	-	გადასახადების	აქტში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე	2-ჯერ.

5.12. არასაპატიო და საპატიო გაცდენები
მიღებული	 ინფორმაციით	 დადგინდა,	 რომ	 2017-2019	 წლებში	 საკრებულოს	 წევრები	
საკრებულოს,	 საკრებულოს	 ბიუროს,	 საკრებულოს	 კომისიების	 სხდომებს	 მხოლოდ	
საპატიო	მიზეზით	აცდენდნენ.	2017	წლის	ნოემბერ-დეკემბერში	გაფორმდა	7 მივლინება,	
ყველა	საქართველოს	საზღვრებს	შიგნით.	2018	წელს	საკრებულოს	სხვადასხვა	წევრი	
ჯამში	41	მივლინებაში	იმყოფებოდა	-	9-ჯერ	საზღვარგარეთ	და	32-ჯერ	საქართველოში.	
2019	წელს	კი	საკრებულოს	წევრები	მივლინებით	საქართველოს	ფარგლებს	შიგნით	62-
ჯერ,	ხოლო	საქართველოს	ფარგლებს	გარეთ	27-ჯერ	იმყოფებოდნენ.

საკრებულოს	წევრის	საპატიო/არასაპატიო	გაცდენის	თაობაზე	საკრებულოს	რეგლამენტით	
არაფერია	გაწერილი,	რის	გამოც	საპატიო	გაცდენის	დოკუმენტაციის	წარმოება	არ	ხდება.
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თავი 6. კომისიებისა და ფრაქციების საქმიანობა 

6.1. საკრებულოს კომისიები 
017	წლის	ნოემბრიდან	2019	წლის	დეკემბრამდე	ბათუმის	საკრებულოს	კომისიების 165 
სხდომა	გაიმართა,	რომელთაგან	არცერთი		არ	ჩაშლილა.	
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საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოს	 მიერ	 განსახილველი	 სამართლებრივი	 აქტების	
პროექტების	კანონმდებლობასთან	შესაბამისობაზე	56	დასკვნა	მომზადდა.

იურიდიულ	 და	 საპროცედურო	 საკითხთა	 კომისიამ	 საკრებულოს	 ცალკეული	
სამართლებრივი	აქტებისა	და	პროცედურული	საკითხების	რეგლამენტთან	შესაბამისობის	
კონტროლისას	 გამოავლინა	 შეუსაბამობის	 შემთხვევები,	 რომლებიც	 კომისიამ	
საკრებულოს	მიაწოდა	და	დროულად	აღმოიფხვრა.	

საკვლევ	პერიოდში,	საკრებულოს	სხდომაზე	განსახილველად	საკრებულოს	კომისიებმა	
40	 სამართლებრივი	 აქტი	 წარმოადგინეს.	 აქედან,	 საფინანსო	 და	 ეკონომიკური	
განვითარების	კომისიამ	და	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისიამ	მხოლოდ	
2019	 წელს	 თითო	 სამართლებრივი	 აქტი	 წარმოადგინეს,	 ხოლო	 ინფრასტრუქტურის	
განვითარების	კომისიას	სამართლებრივი	აქტები	არ	წარუდგენია.	
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მნიშვნელოვანია	აღინიშნოს,	რომ	საანგარიშო	პერიოდში,	სამართლებრივი	აქტების	პროექტების	
განხილვის	 პროცესში	 იწვევდნენ	 მუნიციპალიტეტის	თანამდებობის	 პირებს,	 ხოლო	 კომისიებში	
სამუშაოდ,	დროებით	ან	კომისიის	უფლბამოსილების	ვადით	სხვა	პირი/პირები	არ	მოუწვევიათ.	
ამასთან,	 კომისიების	 თავმჯდომარეებს	 არცერთხელ	 არ	 განუხორციელებიათ	 წარდგინება	
საკითხთან	დაკავშირებით	ექსპერტის,	სპეციალისტის	მოწვევის	შესახებ.

6.2. საკრებულოს ფრაქციები
ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში	5 ფრაქცია	მუშაობს:	

1. ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”:

	● ნატალია	ზოიძე	-	თავმჯდომარე

	● ბესარიონ	გოგოტიშვილი	-	თავმჯდომარის	მოადგილე

	● თემურ	კახიძე	-	წევრი	

	● სულიკო	თებიძე	-	წევრი	

	● თამაზ	სალუქვაძე	-	წევრი	

	● ლაშა	სირაბიძე	-	წევრი	

	● დიმიტრი	ჭეიშვილი	-	წევრი	

	● ირაკლი	პატარიძე	-	წევრი	

	● გოჩა	მგელაძე	-	წევრი	

	● თამაზ	დევაძე	-	წევრი	

	● ირაკლი	თოფურიძე	-	წევრი

2. ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება - მრეწველები”:

	● ანზორ	დევაძე	-		თავმჯდომარე

	● დავით	მახარაძე	-	თავმჯდომარის	მოადგილე	

	● ზურაბ	ნაკაიძე	-	წევრი	

3. ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები”:

	● ნატალია	ძიძიგური	-	თავმჯდომარე	

	● ნერიმან	ცინცაძე	-	თავმჯდომარის	მოადგილე	

	● მუხამედ	ართმელაძე	-	წევრი

4.	ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”:
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	● მირდატ	ქამადაძე	-	თავმჯდომარე	

	● ნოდარ	დუმბაძე	-	თავმჯდომარის	მოადგილე

	● ლევან	ანთაძე	-	წევრი

5. ფრაქცია ,,ბათუმი”:

	● რაულ	თავართქილაძე	-	თავმჯდომარე	

	● არჩილ	მამულაძე	-	თავმჯდომარის	მოადგილე

	● ელგუჯა	ანდრიაძე	-	წევრი

საკვლევ	პერიოდში	საკრებულოში	ინიცირების	წესით	ფრაქციებმა	სულ	წარმოადგინეს	
12	 სამართლებრივი	 აქტი,	 რომელთაგანაც	 6-ზე	 დადებითი,	 5-ზე	 კი	 უარყოფითი	
გადაწყვეტილება	მიიღეს,	ხოლო	1	ინიციატივა	ჯერ	კიდევ	განიხილება.	

ფრაქცია	 ,,ქართულმა	 ოცნებამ	 -	 დემოკრატიულმა	 საქართველომ”	 ინიცირების	 წესით	
წარმოადგინა	5	სამართლებრივი	აქტი:	

ინიციატივა შედეგი

,,ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	აპარატის	
დებულების	დამტკიცების	შესახებ”	ქალაქ	ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2017	წლის	28	ივნისის	N12	
დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:	
2018	წლის	31	
ოქტომბრის	

დადგენილება	N66

,,ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	პოლიტიკური	
თანამდებობის	პირების	და	საკრებულოს	აპარატის	
პროფესიული	საჯარო	მოხელეების	თანამდებობრივი	
სარგოების	და	საშტატო	ნუსხის	დამტკიცების	შესახებ”	
ქალაქ	ბათუმის	საკრებულოს	2018	წლის		18	იანვრის	N7	
დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:	
2018	წლის	31	
ოქტომბრის	

დადგენილება	N67

,,ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რეგლამენტის	
დამტკიცების	შესახებ”	ქ.	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	2014	წლის	23	სექტემბრის	N34	დადგენილებაში	
ცვლილების	შეტანის	თაობაზე	

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:	2018	
წლის	31	ნოემბრის	
დადგენილება	N70

 ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალური	გენდერული	თანასწორობის	
საბჭოს	შემადგენლობის	განსაზღვრის	შესახებ

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:	2019	
წლის	05	მარტის	
განკარგულება	N20
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,,ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	არსებულ	
ბულვარში,	პარკში,	სკვერში	მოტოციკლით,	კვადროციკლით	და	
ელექტრომობილით	(ელექტროტრანსპორტით)	გადაადგილების	
წესის	დამტკიცების	შესახებ”	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	2019	წლის	5	მარტის	N4	დადგენილებაში	
ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:2019	
წლის	24	მაისის	

დადგენილება		N13

ფრაქცია	 ,,ერთიან	ნაციონალურ	მოძრაობას”	ასევე	ეკუთვნის	5	ინიციატივა,	რომელიც	
ეხება	შემდეგ	საკითხებს:	

ინიციატივა შედეგი

,,მოწყვლადი	სოციალური	კატეგორიებისთვის	
მატერიალური	მხარდამჭერი	პროგრამის	მოწონების	
შესახებ	“	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი

უარყოფილია	

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	2018	წლის	ბიუჯეტში	
ცვლილებებისა	და	დამატების	შეტანის	შესახებ	
მოწყვლადი	სოციალური	ოჯახებისათვის	წელიწადში	
ათას	კილოვატიანი	ელექტროენერგიის	ვაუჩერის	
გადაცემის	თაობაზე

უარყოფილია

,,საბავშვო	ბაღების	პედაგოგთა	და	თანამშრომელთა	
შრომის	ანაზღაურების	მინიმუმ	100	ლარით	გაზრდის	
თაობაზე	წინადადების	მოწონების	შესახებ”	ქ.	ბათუმის	
საკრებულოს	განკარგულების	პროექტი	

უარყოფილია

“ოკუპირებულ	სამხრეთ	ოსეთის/ცხინვალის	რეგიონში	
საქართველოს	მოქალაქე	-	არჩილ	ტატუნაშვილის	
სიცოცხლის	ხელყოფის	თაობაზე”	მომართვის	პროექტი უარყოფილია

,,ალექსანდრე	გრიბოედოვის	ქუჩისათვის	სახელის	
გადარქმევისა	და	არჩილ	ტატუნაშვილის	სახელის	
მინიჭების	შესახებ”	განკარგულების	პროექტი უარყოფილია
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ფრაქცია		,,ბათუმს”	ეკუთვნის	1	ინიციატივა:

ინიციატივა შედეგი

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში	შრომითი	
ხელშეკრულებით	დასაქმებულ	პირთა	რაოდენობის	
შეზღუდვიდან	გამონაკლისის	დაშვების	შეთანხმებისა	და	
შრომითი	ხელშეკრულებით	დასაქმებულ	პირთა	რაოდენობის	
განსაზღვრის	შესახებ“	2018	წლის	27	დეკემბრის	N79	
განკარგულებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

გადაწყვეტილება 
მიღებულია:2019	

წლის	30	
ოქტომბრის	

განკარგულება		N83

ფრაქცია 	,,ქართულმა	ოცნებამ	-	კონსერვატორებმა”	ასევე	1	ინიციატივა	წარმოადგინა:	

ბათუმის საკრებულოს საქმიანობის შეფასება შედეგი

ბიუჯეტით	განსაზღვრული	ქვეპროგრამის	ფარგლებში	ბინის	
გადაცემა	სოციალურად	დაუცველ,	1	-	54	000	ათასი	ქულის	
მქონე	ოჯახებზე,	რომლებსაც	ჰყავთ	6	შვილი

განიხილება
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თავი 7. კავშირები ბიზნესთან, არადეკლარირებული ქონება, 
შეუთავსებელი საქმიანობა
საკრებულოს	 საქმიანობის	 შესწავლისას	 მნიშვნელოვანია	 საკრებულოს	 წევრების	
ბიზნესთან	 კავშირის	 დადგენა,	 არადეკლარირებული	 ქონებისა	 და	 შეუთავსებელი	
საქმიანობის	შემთხვევების	მონიტორინგი.		

7.1. კანონმდებლობის მოთხოვნა და პასუხისმგებლობა
საჯარო	დაწესებულებაში	ინტერესთა	შეუთავსებლობისა	და	კორუფციის	შესახებ	კანონის	
თანახმად,	 აღნიშნული	 კანონის	 მიზნებისათვის	 თანამდებობის	 პირში	 იგულისხმება	
მუნიციპალიტეტის	 წარმომადგენლობითი	ორგანოს	თანამდებობის	 პირები,	 რომლებიც	
არიან:	

	● საკრებულოს	თავმჯდომარე

	● საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე

	● საკრებულოს	კომისიის	თავმჯდომარე

	● საკრებულოს	ფრაქციის	თავმჯდომარე

კანონის	 შესაბამისად,	 პირი	 ვალდებულია	 თანამდებობაზე	 განწესებიდან	 ორი	 თვის	
ვადაში	 წარადგინოს	 საჯარო	 სამსახურის	 ბიუროში	 თანამდებობის	 პირის	 ქონებრივი	
მდგომარეობის	 დეკლარაცია.	 ამასთანავე,	 მთავრობის	 2014	 წლის	 12	 თებერვლის	
დადგენილებით	განსაზღვრულია	იმ	თანამდებობის	პირთა	რეესტრი,	რომელთათვისაც	
სავალდებულოა	თანამდებობის	 პირთა	 ქონებრივი	დეკლარაციის	 შევსება.	 აღნიშნული	
დადგენილების	თანახმად,	დეკლარაციის	შევსების	ვალდებულება	აქვთ:

	● საკრებულოს	თავმჯდომარეს

	● თავმჯდომარის	მოადგილეს

	● საკრებულოს	კომისიათა	თავმჯდომარეებს

	● საკრებულოს	ფრაქციათა	თავმჯდომარეებს

მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თანამდებობის	პირის	თანამდებობრივი	შეუთავსებლობის	
საკითხები	 წესრიგდება	 „საჯარო	 დაწესებულებაში	 ინტერესთა	 შეუთავსებლობისა	 და	
კორუფციის	შესახებ“	საქართველოს	კანონით,	რომლის	თანახმადაც:

	● საჯარო	 მოსამსახურეს	 უფლება	 არა	 აქვს,	 ეკავოს	 რაიმე	 თანამდებობა	 რომელიმე	
საწარმოში;

	● საჯარო	 მოსამსახურე	 ვალდებულია	 მინდობის	 ხელშეკრულების	 საფუძველზე,	
საქართველოს	 კანონმდებლობით	დადგენილი	 წესით,	 სამსახურის	 ვადის	 გავლისას	
სხვას	 გადასცეს	 სამართავად	 მის	 საკუთრებაში	 არსებული	 სამეწარმეო	 საქმიანობის	
სუბიექტის	საწარმოს	კაპიტალის	წილი	(აქციათა	პაკეტი);
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	● საჯარო	მოსამსახურეს	 უფლება	 არა	 აქვს,	 იყოს	 სამეწარმეო	საქმიანობის	 სუბიექტის	
მუდმივმოქმედი	 ხელმძღვანელი,	 საკონტროლო,	 სამეთვალყურეო	 და	 სარევიზიო	
ორგანოების	წევრი;

	● საჯარო	მოსამსახურეს	 არ	 აქვს	 სამეწარმეო	საქმიანობის	განხორციელების	 უფლება	
-		მას	მხოლოდ	აქციებისა	და	წილის	ფლობა	შეუძლია.

,,საერთაშორისო	გამჭვირვალობა-საქართველომ”	2018	წლის	6	დეკემბერს	გამოაქვეყნა	
კვლევა,	სადაც	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოსა	და	მერიის	თანამდებობის	
პირთა	 ქონებრივ	 დეკლარაციებში	 არსებული	 დარღვევები	 გამოიკვლია.	 კვლევის	
გამოქვეყნების	შემდეგ,	დარღვევებზე	რეაგირება	მოახდინეს	ირაკლი პატარიძემ,	ზურაბ 
ნაკაიძემ	და	ნერიმან ცინცაძემ.	2019	წელს,	ჩამოთვლილმა	თანამდებობის	პირებმა,	
კანონის	 მოთხოვნათა	 სრული	 დაცვით	 შეავსეს	 ქონებრივი	 დეკლარაციები.	 კვლევაში	
მივუთითეთ	ომარ	მახარაძის,	ნატალია	ძიძიგურის	და	მირდატ	ქამადაძის	დარღვევებიც,	
თუმცა	მათ	ამ	საკითხთან	დაკავშირებით	რეაგირება	არ	მოუხდენიათ.	

	

ომარ მახარაძე

2019	 წლის	 იანვარში	 შევსებული	 დეკლარაციის	 თანახმად,	
ბათუმის	 საკრებულოს	 წევრი	 ომარ	 მახარაძე	 	 ფლობს	 შპს	
,,აისის“	 50-%-იან	 	 და	 შპს	 ,,წყალი	 მახარობელის”	 20%-იან	
წილს,	რომელიც	მას	სხვა	პირებზე	მინდობილობით	არ	გადაუცია	
-	ეს	კი	კანონის	მოთხოვნათა	დარღვევაა.

შპს	,,აისი“	პირდაპირი	შესყიდვის	გზით	სასტუმრო	მომსახურეობას	უწევს	ისეთ	უწყებებს,	
როგორიცაა	 ბათუმის	 კულტურის	 ცენტრი,	 ბათუმის	 ბოტანიკური	 ბაღი,	 ბათუმის	 შოთა	
რუსთაველის	 სახელმწიფო	 უნივერსიტეტი,	 აჭარის	დასაქმების	 სააგენტო	და	 ტურიზმის	
ეროვნული	 ადმინისტრაცია.	 შპს	 ,,აისთან“	 დადებული	 ბოლო	 პირდაპირი	 შესყიდვის	
ხელშეკრულება	2019	წლის	15	მაისით	თარიღდება,	პირველი	კი	2002	წლის	18	ივლისით.	
ჯამში,	 42	 პირდაპირი	 შესყიდვის	 შედეგად,	 სასტუმრო	 ,,აისმა“	 72,000	 ლარამდე	
შემოსავალი	 მიიღო.	 მნიშვნელოვანია	 აღინიშნოს,	 რომ	 ომარ	 მახარაძეს	 ქონებრივ	
დეკლარაციაში	მითითებული	აქვს,	რომ	შპს	,,აისის“	50%-იანი	წილის	ფლობიდან	2018	
წელს	მას	შემოსავალი	არ	მიუღია.

რაც	შეეხება	ელექტრონულ	ტენდერებს,	შპს	,,აისი“	სულ 2	ტენდერში	მონაწილეობდა	-	
ერთის	ღირებულება	1,200	ლარამდეა	(SPA150028280),	მეორეს	კი	37,000	ლარამდე		
(SPA180008373) -	შპს-მ	ორ	კონკურენტს	დაბალი	ფასის	შეთავაზებით	მოუგო.	შემსყიდველ		
ორგანიზაციებს	გარემოსდაცვითი	ინფორმაციისა	და	განათლების	ცენტრი	და	ფინანსთა	
სამინისტროს	აკადემია	წარმოადგენდნენ.

	

https://transparency.ge/ge/blog/batumis-municipalitetis-tanamdebobis-pirebis-arasrulad-shevsebuli-deklaraciebi?fbclid=IwAR0bLeD0wbpVz-1g7P9NS1J375dxAlzlukKd_9Hpxuw88zmAu8Io1KMzfmU
http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCCVibL[JenHa1xWj305t]d1uy2U2f4c47rQltLyUCp4
http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCCVibL[JenHa1xWj305t]d1uy2U2f4c47rQltLyUCp4
http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFB396B0CXE8]RtIALgjt0leZz4OBMay7F5OW3V8[ip[Q
http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFB396B0CXE8]RtIALgjt0leZz4OBMay7F5OW3V8[ip[Q
http://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFB396B0CXE8]RtIALgjt0leZz4OBMay7F5OW3V8[ip[Q
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=165621&lang=ge
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=165621&lang=ge
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=283055&lang=ge
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=283055&lang=ge
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ნატალია ძიძიგური

ბათუმის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება	 -	
კონსერვატორების“	თავმჯდომარემ,	ნატალია	ძიძიგურმა	2019	
წლის	 თებერვალში	 შევსებულ	 დეკლარაციაში	 არ	 მიუთითა	
მეუღლის,	 იაგო	 ტაკიძის	 საკუთრებაში	 არსებული	 77.6	 კვ.მ	
სხვენი,	რომელიც	მდებარეობს	ბათუმში,	ხიმშიაშვილის	ქუჩაზე.	
დეკლარაციაში	არც	იაგო	ტაკიძის	2.38%-იანი	წილია	აღნიშნული	
შპს	 ,,რესპუბლიკურ	 კლინიკურ	 საავადმყოფოში.“	 ორივე	

შემთხვევაში,	 საჯარო	 დაწესებულებაში	 ინტერესთა	 შეუთავსებლობისა	 და	 კორუფციის	
შესახებ	კანონის	მე-15	მუხლი	დაირღვა.

მირდატ ქამადაძე

ბათუმის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ერთიანი	 ნაციონალური	
მოძრაობის“	 თავმჯდომარეს,	 მირდატ	 ქამადაძეს	 2018	 წლის	
20	 დეკემბერს	 შევსებულ	 დეკლარაციაში	 მითითებული	 აქვს,	
რომ	 შპს	 ,,ჯი	 ელ	 ჯი“-ს	 40%-იანი	 წილის	 ფლობიდან,	 2016	
წელს	 შემოსავლის	 სახით	 მან	 33,000	ლარი	 მიიღო.	 ბათუმის	
საკრებულოს	თანამდებობის	პირს	აღნიშნული	წილი	სხვა	პირზე	
მინდობით	არ	გადაუცია,	რაც	კანონდარღვევაა.

	

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/116942
https://drive.google.com/file/d/1N5ZMzW_dQrHe7XcaDbuAkn0TFNvBtPS8/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlzFTbfuaMEViLB7pAaMDWP8CDpDb55/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlzFTbfuaMEViLB7pAaMDWP8CDpDb55/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlzFTbfuaMEViLB7pAaMDWP8CDpDb55/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlzFTbfuaMEViLB7pAaMDWP8CDpDb55/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlzFTbfuaMEViLB7pAaMDWP8CDpDb55/view
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/115687
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/115687
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
https://drive.google.com/file/d/1diwIVDV4HOE5x6c7rvQ_bIBSJ2veBhbR/vieweBhbR/view
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თავი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები 
2017-2019 წლებში3

8.1. საკრებულოში გაცემული ხელფასი
საკვლევ	პერიოდში,	ქალაქ	ბათუმის	საკრებულომ	თანამდებობის	პირებზე	და	საკრებულოს	
თანამშრომლებზე	ხელფასის	სახით	ჯამში	2,393,020.22	ლარი	გასცა.		

2018	წლის	15	თებერვლის	საკრებულოს	N13	დადგენილებით,	საკრებულოს	პოლიტიკური	
თანამდებობის	 პირების	და	 საკრებულოს	 აპარატის	 პროფესიული	საჯარო	მოხელეების	
თანამდებობრივი	სარგო	გაიზარდა.	დადგენილება	ძალაში	15	მარტს	შევიდა.

8.2. საკრებულოში გაცემული პრემია და სახელფასო დანამატი
საკვლევი	 პერიოდის	 განმავლობაში,	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	
პრემიისა	 და	 სახელფასო	 დანამატის	 სახით	131,442	ლარი	 გაიცა.	 აღსანიშნია,	 რომ	
პრემიები	და	სახელფასო	დანამატები	ყოველგვარი	დასაბუთების	გარეშე	გაიცემოდა.

 

3 	ამ	თავში	წარმოდგენილი	ინფორმაცია	მოიცავს	2017	წლის	ნოემრბიდან	2019	წლის	დეკემბირს	ჩათვლით	
არსებულ	ვითარებას

https://factcheck.ge/wp-content/uploads/2018/04/13-dadgen.-asli-sakrebulo-danarthi-2.pdf
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8.3. საკრებულოში გაცემული ხელფასებისა და პრემიების ჯამი
2017	წლის	 ნოემბერსა	და	დეკემბერში	 საკრებულოს	მიერ	თანამდებობის	 პირებზე	და	
საკრებულოს	 თანამშრომლებზე	 გაცემული	 ხელფასები	 და	 პრემიები	 ჯამში	 56,073.8	
ლარს	შეადგენდა,	2018	წელს	-	1,054,342	ლარს,	2019	წელს	კი	1,338,933 ლარი	
დაიხარჯა.

8.4. შტატგარეშე მომსახურების ხარჯები
საკრებულოს	 მიერ	 შტატგარეშე	 მომსახურებაზე	 გაცემული	 ხელფასი	 2017	 წლის	
ნოემბერსა	და	დეკემბერში	25,966.67	ლარით	განისაზღვრა,	 2018	 წელს	 კი	 ხარჯები	
195,828	ლარამდე	გაიზარდა.	2019	წლის	მონაცემები	საკრებულოს	არ	წარმოუდგენია.

8.5. სამივლინებო ხარჯები
თანამშრომელთა	 	 ქვეყნის	 შიგნით	 და	 ქვეყნის	 გარეთ	 მივლინებებზე	 ქალაქ	 ბათუმის	
საკრებულოში,	საკვლევ	პერიოდში,	ჯამში	63,121.01	ლარი	გაიხარჯა.
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8.6. ავტომობილები და საწვავის ხარჯები
2017	 წლის	 ნოემბერსა	 და	 დეკემბერში	 საკრებულომ	 საწვავის	 შესაძენად	 9,154.12 
ლარი	დახარჯა.	2018	წელს	15	თანამდებობის	პირის	ტრანსპორტირებაზე	დახარჯული	
საწვავის	ღირებულება 62335,39 ლარს	შეადგენდა.	2019	წლის	მონაცემებით	კი	საწვავზე	
59221,7 ლარი ლარი	დაიხარჯა.
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თავი 9. გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა 

საკვლევ	 პერიოდში,	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 გენდერული	
თანასწორობის	 საბჭომ	 სულ	 5	 სამართლებრივი	 აქტის	 ანალიზი	 განახორციელა	 -	 ამ	
მიმართულებებით	არ	შეუმუშავებია	არცერთი	წინადადება.	საბჭოს	არც	საკანონმდებლო	
აქტების	 პროექტებისა	 და	 სამართლებრივი	 აქტების	 ექსპერტიზა	 განუხორციელებია,	
ხოლო	გენდერული	თანასწორობის	დარღვევის	თაობაზე	განცხადებები,	დოკუმენტაცია	
და	ინფორმაცია	ამ	დრომდე	არ	განხილულა.

გენდერული	თანასწორობის	უზრუნველსაყოფად	შემუშავდა	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალური	
გენდერული	თანასწორობის	საბჭოს	2019-2020	წლების	სამოქმედო	გეგმა	(31.01.2019,	
N11	 განკარგულება).	 2019	 წლის	 18	 ოქტომბერს	 და	 11	 ნოემბერს	 საბჭოს	 ორი	
სხდომა	 გაიმართა.	 მნიშვნელოვანია	 აღინიშნოს,	 რომ	 საკრებულოსთვის	 გენდერული	
თანასწორობის	საბჭოს	საქმიანობის	ანგარიში	ამ	დრომდე	არ	წარუდგენია,	თუმცა	პროცესი	
წლის	 ბოლოს	 იგეგმება.	 ასევე,	 არ	 მომზადებულა	 წინადადებები	 და	 რეკომენდაციები	
თბილისის	საკრებულოში	ან/და	საქართველოს	პარლამენტში	გენდერული	თანასწორობის	
საბჭოსთვის	წარსადგენად.

http://batumicc.ge/files/uploads/oqmi_5/genderuli_sabcho/11___-___.pdf
http://batumicc.ge/files/uploads/oqmi_5/genderuli_sabcho/11___-___.pdf
http://batumicc.ge/files/uploads/oqmi_5/genderuli_sabcho/11___-___.pdf
http://batumicc.ge/files/uploads/oqmi_5/genderuli_sabcho/11___-___.pdf
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=1204
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=1204
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=1222
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=1222
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თავი 10. მოქალაქეთა ჩართულობა და ანგარიშვალდებულება
ადგილობრივ	 თვითმმართველობაში	 მოქალაქეთა	 მონაწილეობის	 ერთი-ერთი	
მექანიზმია	პეტიცია.	პეტიციის	წარდგენის	უფლება	აქვს	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	
რეგისტრირებულ	ამომრჩეველთა	არანაკლებ	1%-ს	და	საერთო	კრებას.

ბათუმის	 მუნიციპალიტეტში	 დაინერგა	 ელექტრონული	 პეტიციის	 სისტემა	 და	 ბათუმის	
საკრებულომ	2018	წლის	ივლისში	შეამცირა	1%-იანი	ზღვარი	და	პეტიციის	წარდგენის	
უფლება	 ამომრჩეველთა	 0.5%-ს	 მიანიჭა,	 რაც	 სავარაუდოდ,	 პოზიტიურ	 გავლენას	
მოახდენს	 მოქალაქეთა	 ჩართულობის	 ხარისხსა	 და	 პეტიციების	 რაოდენობის	 ზრდაზე.	
თუმცა	 საკვლევ	 პერიოდში	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 8	 პეტიცია	
დარეგისტრირდა,	 რაც	 2015-2017	 წლებში	 მიღებულ	 პეტიციათა	 რაოდენობაზე	 1-ით	
ნაკლებია.	

ამასთანავე,	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 განხორციელებაში	 მოქალაქეთა	
მონაწილეობის	უზრუნველყოფის	მიზნით	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტში	გათვალისწინებული	
იქნა	 	პროგრამები.	კერძოდ,	შეიქმნა	და	აირჩიეს	სამოქალაქო	მრჩეველთა	კომიტეტი,	
ასევე	 დამტკიცდა	 საზოგადოებრივი	 დარბაზისა	 და	 მრჩეველთა	 საბჭოს	 ფორმირების	
მიზნით	გასატარებელი	ღონისძიებები.

ბათუმის	 საკრებულოს	 წევრები	 მართავენ	 გასვლით	 შეხვედრებს	 ამომრჩევლებთან.	
საკვლევი	 პერიოდის	 განმავლობაში,	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 15 
წევრს	 ამომრჩეველთან	 რეგულარული	 შეხვედრები	 ჰქონდა	 ჩატარებული	 როგორც	
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 შენობაში,	 ასევე	 მაჟორიტარულ	 უბნებშიც.	 გასვლით	
შეხვედრებზე	განხილული	საკითხები	უმეტეს	შემთხვევაში	ეხებოდა	ინფრასტრუქტურას,	
სოციალურ	დახმარებას,	ჯანმრთელობას,	დასაქმებასა	და	მიწის	რეგისტრაციას.	ამასთან,	
მოცემულ	 პერიოდში,	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრებმა	 გაწეული	
საქმიანობის	ანგარიშები	ჩააბარეს	ამომრჩევლებს.	

მნიშვნელოვანია	 აღინიშნოს,	 რომ	 საანგარიშო	 პერიოდში	 ქალაქ	 ბათუმის	
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	მიერ	ჩატარებული	37-ვე	სხდომა	კანონის	მოთხოვნათა	
დაცვით	იყო	დაანონსებული.

http://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=902&fbclid=IwAR3PwXBiuBR6lyuq8Oeb6kYhTZ_p76MG4g2Bk9DTXzooGcnUMwCFPD6Xi7M
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პრობლემები და რეკომენდაციები
კონტროლის განხორციელება

	● საკრებულოს	 წევრები	 უფრო	 აქტიურად	 უნდა	 აწარმოებდნენ	 საზედამხედველო	
საქმიანობას,	კერძოდ	უფრო	ხშირად	უნდა	იყენებდნენ	შეკითხვის	დასმის	უფლებას,	
იბარებდნენ	 საკრებულოს	 წინაშე	 ანგარიშვალდებული	 ორგანოების	 თანამდებობის	
პირებს	და	მსჯელობდნენ	მერისთვის	უნდობლობის	გამოცხადებაზე;

	● საკრებულომ	 უნდა	 გამოიყენოს	 თავისი	 უფლებამოსილება	 დამოუკიდებელი	
აუდიტორის	მოწვევის	თაობაზე;

	● მნიშვნელოვანია,	 რომ	 სავალდებულო	 გახდეს	 მერიის	 თანამდებობის	 პირთათვის	
საკრებულოს	წინაშე	ანგარიშის	ჩაბარება.

საკრებულოს სხდომები

	● საკრებულომ	 უმჯობესია	 შეამციროს	 რიგგარეშე	 სხდომების	 რაოდენობა,	 რათა	
ინტერესთა	 ჯგუფების	 მობილიზების	 ხარისხი	 გაუმჯობესდეს	 და	 მოქალაქეთა	
ჩართულობა,	სხდომაზე	განსახილველი	საკითხებისთვის	მომზადების	შესაძლებლობა	
და	სათათბირო	ორგანოს	გამჭვირვალობა	გაიზარდოს.	

ანგარიშვალდებულება

	● მნიშვნელოვანია,	 რომ	 საკრებულოს	 რეგლამენტით	 განისაზღვროს	 სხდომის	
გაცდენების	 საპატიო	 და	 არასაპატიო	 მიზეზები.	 ასევე,	 აუცილებებლია	 საპატიო	
გაცდენის	დოკუმენტაციის	წარმოება;

	● მიუხედავად	 არსებული	 პროგრესისა,	 მაინც	 არსებობს	 აუცილებლობა	 იმისა,	 რომ	
საკრებულოს	 წევრებმა	 სწორად	 შეავსონ	 ქონებრივი	 დეკლარაციები,	 ასახონ	
საკუთარი	და	ოჯახის	წევრების	კუთვნილი	ქონება	და	წილები	კომპანიებში,		მიუთითონ	
საწარმოებიდან	 მიღებული	 შემოსავალი	 და	 კანონით	 დადგენილი	 წესით	 დატოვონ	
კომპანიების	მმართველი	პოზიციები.

საზოგადოების ჩართულობა

	● მნიშვნელოვანია,	რომ	ჩატარებული	სხდომების	შესახებ	სრულყოფილი	ინფორმაცია	
დროულად	განთავსდეს	საკრებულოს	ვებ-გვერდზე;

	● საკრებულოს	 ოფიციალური	 ვებ-გვერდი	 უნდა	 შეიცავდეს	 ინფორმაციას	
წარმომადგენლობითი	ორგანოს	წევრების	საქმიანობის	შესახებ,	რათა	საკრებულოს	
წევრების	 ანგარიშვალდებულება	 უზრუნველყოფილი	 იქნას	 და	 ამომრჩევლებს	
ინფორმაცია	პროაქტიურად	მიეწოდოთ.	

გენდერული თანასწორობის საბჭო

	● საჭიროა,	რომ	გენდერული	თანასწორობის	საბჭომ	საქმიანობის	ანგარიში	დროულად	
წარუდგინოს	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს;
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	● აუცილებელია,	 საბჭომ	 გაზარდოს	 ინიცირებული	 პროექტების,	 რეკომენდაციებისა	
და	 წინადადებების	 რაოდენობა	 თბილისის	 საკრებულოში	 ან/და	 საქართველოს	
პარლამენტში	გენდერული	თანასწორობის	საბჭოსთვის	წარსადგენად.	

პრემია/დანამატის გაცემა	

	● ,,საჯარო	სამსახურის	შესახებ”	საქართველოს	კანონით	გათვალისწინებული	ფულადი	
ჯილდო	ეძლევა	იმ	დასაქმებულ	პირს,	რომელიც	სანიმუშოდ	და	კეთილსინდისიერად	
ასრულებს	 თავის	 საქმეს	 ან/და	 განსაკუთრებული	 სირთულისა	 და	 მნიშვნელობის	
დავალებას	 კარგად	 ართმევს	 თავს.	 ამასთან,	 აღნიშნული	 კანონის	 მე-17	 მუხლის	
მიხედვით,	 ფულადი	 ჯილდო	 უნდა	 გაიცეს	 ,,დადგენილი	 ზღვრული	 ოდენობის	 და	
შესაბამისი	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული	სახსრების	ფარგლებში”.	,,საერთაშორისო	
გამჭვირვალობა	 -	 საქართველოს“	 პოზიციით,	 	 მნიშვნელოვანია,	 რომ	 პრემიებისა	
და	 სახელფასო	 დანამატების	 გაცემას	 თან	 ახლდეს	 კანონით	 გათვალისწინებული	
დასაბუთება.	

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3971683?publication=15
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