
 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო www.batumicc.ge  



2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნების შედეგები ძალაში 
შევიდა საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის სხდომაზე.  

მიღებული იქნა 2014 წლის 15 ივნისს არჩეულ ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 14.07.2014 წლის #114 
განკარგულება; 

2014 წლის 23 სექტემბრის #34 დადგენილებით დამტკიცდა 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი  

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო www.batumicc.ge  



553 საქმეთა 
ერთეული 

ჩანაწერი №1 მუდმივ შენახვაზე 

35 საქმეთა 
ერთეული 

ჩანაწერი №1 ხანგრძლივ შენახვაზე 

2014 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 27 მარტის ჩათვლით შედგა ქ. ბათუმის 

საკრებულოს 2002-2014 წლების საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი 

დოკუმენტების საარქივო წესით დამუშავება. დამუშავების შედეგად შეირჩა და 

შესანახად გამოიყო შემდეგ საქმეთა ერთეულები: 

 

ხოლო 2002-2009 წლების დოკუმენტები, რომლებმაც დაკარგეს პრაქტიკული და ისტორიული 

ფასეულობა (გასანადგურებელი) შეადგინა - 93 საქმეთა ერთეული; სულ დამუშავდა 681 საქმეთა 

ერთეული. 
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ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ბიუჯეტი 

•საკრებულო არის დამოუკიდებელი საბიუჯეტო დაწესებულება და მისი 
დაფინანსების წყაროა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. 
საკრებულოს აქვს დასრულებული ბალანსი და ანგარიში. 
განხილულ/დამტკიცენულ იქნა 2015, 2016 და 2017 წლების ბიუჯეტი 
(29.12.2014 წ. №46; 25.12.2015 წ. №34 და 29.12.2016 წ. №20 დადგენილება.). 

სამუშაო 
ჯგუფი 

• ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 მაისის №24 
განკარგულებით შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი - მოქალაქის 
განცხადების შესწავლის მიზნით;   
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ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ა) საგზაო მოძრაობის ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი 
მუშა ჯგუფი; 
ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ვაუჩერიზაციის საკითხის 
შემსწავლელი მუშა ჯგუფი; 
გ) რაითერაპიისა და დელფინოთერაპიის ვაუჩერიზაციის ან სხვა ფორმით 
დაფინანსების საკითხების შემსწავლელი მუშა ჯგუფი; 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 15 
აპრილის №05/10; 05/11 და 05/12 ბრძანებით, ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

წინადადებით შეიქმნა მუშა ჯგუფები: 

Qqalaq baTumis municipalitetis 
sakrebulo www.batumicc.ge  
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მომზადდა და  ჩატარდა: 

# საკითხთა დასახელება 2014 წ 2015 წ 2016 წ 2017 წ 2014-2017 

1 საკრებულოს სხდომა 11 16 19 4 50 

2 საკრებულოს ბიუროს სხდომა 39 34 41 8 100 

3 
საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების 

საკითხთა კომისიის სხდომა 
21 22  21 7   71 

4 
საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა 

კომისიის სხდომა 
11 14 15 4 44 

5 
საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და 

სპორტის საკითხთა  კომისიის სხდომა 
16 17 20 5 49 

6 
საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის სხდომა 
25 20 20 4 69 

7 
საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ 

საკითხთა კომისიის სხდომა 
7 8 11 3 29 

8 საკრებულოს ფრაქცია  „ქართული ოცნება“  - სხდომა 12 13 19 8 52 

9 
საკრებულოს ფრაქცია  „რესპუბლიკელები“ - სხდომა 

(ასევე „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“) 
2 3 5 4 13 

10 საკრებულოს ფრაქცია  „ახალი ოპოზიცია“ - სხდომა 1 1 1 - 3 

11 

საკრებულოს ფრაქცია  „ბათუმი“- სხდომა 

(ასევე „ქართული ოცნება - თავისუფალი დემოკრატები“;  

ასევე „თავისუფალი დემოკრატები“) 

1 1 2 - 4 

12 
საკრებულოს ფრაქცია  „საქართველოს პატრიოტები“ - 

სხდომა 
- - - 1 1 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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მიღებულია 

# საკითხთა დასახელება 2014 წ 2015 წ 2016 წ 2017 წ 2014-2017 

1 საკრებულოს დადგენილება 50 37 21 8 116 

2 საკრებულოს განკარგულება 204 84 88 22 376 

3 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება  

(ძირითად საქმიანობაზე) 
74 41 41 8 164 

4 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 

(ადმინისტრაციულ-სამეურნეო საქმიანობაზე) 
26 38 55 23 142 

5 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება  

(პირად შემადგენლობაზე) 
64 38 34 9 145 

6 
საკრებულოს თავმჯდომარის ხელშეკრულებები  

(პირად შემადგენლობაზე) 
5 5 2 2 14 

7 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება  

(მივლინება ქვეყნის შიგნით) 
45 55 46 6 152 

8 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება  

(მივლინება საზღვარგარეთ (მიწვევით))  
11 7 7 2 27 

9 გადამზადების ტრენინგი 5 8 11 - 24 

10 
სულ კომისიებისა და ფრაქცია ,,ქართული ოცნების“ 

რეკომენდაცია 
62 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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შემოსული და განხილულია 

# საკითხთა დასახელება 2014 წ 2015 წ 2016 წ 2017 წ 2014-2017 

1 ოფიციალური კორესპონდენცია 486 741 592 170 1989 

2 ფიზიკურ და იურიდიულ  პირთა განცხადება 447 297 433 70 1247 

3 პეტიციის განცხადება - - 9 2 11 

4 განცხადება საჯარო ინფორმაციაზე 41 86 36 11 174 

5 

განცხადება თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარებაზე  

  

212 

  

(ჩატარდა 

19 სხდომა;  

გაიცა 39 

საკუთრები

ს მოწმობა) 

  

  

515 

  

(ჩატარდა 18 

სხდომა;  გაიცა 

236 

საკუთრების 

მოწმობა) 

  

  

435 

  

(ჩატარდა 15 

სხდომა;  გაიცა 

200 საკუთრების 

მოწმობა) 

  

  

0 

  

  

1.08.2016 

წლიდან 

კომისია 

დაექვემდე-

ბარა 

ქ.ბათუმის 

მერიას 

  

1162 

  

(ჩატარდა 52 

სხდომა;  გაიცა 

საკუთრების 

მოწმობა 475) 

  

  

  

მოქალაქეთა მიღება: 

# საკითხთა დასახელება 2014 წ 2015 წ 2016 წ 2017 წ 2014-2017 

1 
საკრებულოს თავმჯდომარესთან და 

 სხვა თანამდებობის პირებთან 
1831 2529 1991 350 6701 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



1202 

2529 

1991 

350 

მოქალაქეთა მიღება 

2014 წ. 

2015 წ. 

2016 წ. 

2017 წ. 
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ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



www.batumicc.ge  

2014-2017 წლის მაისის ჩათვლით პერიოდში 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირებულია 11 პეტიცია 

 
1.  ქალაქში ცენტრალური ქუჩების გზაჯვარედინებზე სასმელი წყლის შადრევნების მოწყობის შესახებ; 

2. ქუჩებსა და საკვანძო ადგილებზე ავტომანქანის მოძრაობის სისწრაფის განმსაზღვრელი რადარებისა და სიჩქარის შემზღუდავი 
ბარიერების მოწყობის შესახებ; 

3. ქ. ბათუმში, გონიოს დასახლებაში, სვიმონ კანანელის ქუჩაზე მდებარე 30-ე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან 
გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის (გონიოს ციხე) არსებულ მონაკვეთზე ქვეითთა ბილიკის ან ტროტუარის მოწყობის 
შესახებ; 

4. გარე ვაჭრობის ფორმით ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე პიროტექნიკის რეალიზაციის აკრძალვის შესახებ; 

5. ქ. ბათუმში, ადლიის დასახლების მთავარი შესასვლელისა და აეროპორტის გზატკეცილის კვეთაში ქვეითთა ფეხით 
გადასასვლელი კაპიტალური კონსტრუქციის ან შუქნიშნის მოწყობის შესახებ; 

6. ქ. ბათუმში ხანდაზმულთა თავშესაფრის ახალი შენობის მოწყობის და ფუნქციონირების შესახებ. 

7.  ქ. ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დასასრულიდან აეროპორტის გზატკეცილამდე (აეროპორტის ასაფრენი ზოლის 
 პარალელურად მდებარე) არსებული გზის მონაკვეთისთვის ქუჩის სტატუსის მინიჭებისა და სახელდების შესახებ. 

8. ქ. ბათუმში, ნურეთინ ჩარმიქლის სახელობის ქუჩისათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ. 

9. ოსმალთა სამასწლოვანი ბატონობისგან აჭარის განთავისუფლების და დედა სამშობლო საქართველოსთან დაბრუნებისათვის 
 თავდადებულ გმირთა მემორიალის დადგმის შესახებ. 

10. წერილის პირველი პუნქტიდან მე-6 პუნქტის ჩათვლით აღნიშნული პეტიციები ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს 2.08.2016 წლის საოქმო გადაწყვეტილებით განსახილველად გადაგზავნილ იქნა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
მერის საპასუხო წერილი თან ერთვის) 

11. განმეორებით) ოსმალთა სამასწლოვანი ბატონობისგან აჭარის განთავისუფლების და დედა სამშობლო საქართველოსთან 
 დაბრუნებისათვის თავდადებულ გმირთა მემორიალის დადგმის შესახებ. 

12. ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ. 2, 2ა, 4, 4ა, 6, 8 არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთისათვის სკვერის სტატუსის 
 მინიჭებაზე 

13. ხოლო მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 პუნქტით განსაზღვრული პეტიციები განსახილველად გადაეცა ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიას. (ქ. ბათუმის 
 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2.08.2016 წლის №19 ოქმი;  კომისიაში აპარატის მიერ გადაგზავნილი წერილი - 11/231; 
 26.08.2016 წ.; ხოლო 2017 წლის საკითხები ნაწილი დაეწერა პროგრამულად). 

 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



2014- 2017 წლის მაისის ჩათვლით პერიოდში საკრებულოს 
ფრაქციების მიერ ინიცირების წესით წარმოდგენილი იქნა 
საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად 21 საკითხი, 
რომელთაგან: 

ა) 8 საკითხი იქნა გაზიარებული ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ: 

ბ) 3 საკითხი მოიხსნა 2016 წლის 13 აპრილის ბიუროს 
სხდომაზე და მათ საფუძველზე მიღებულ იქნა საკრებულოს 
თავმჯდომარის ბრძანებები: 

გ) 10 საკითხი არ იქნა გაზიარებული ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ: 

www.batumicc.ge  

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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ტრენინგები   (2014-2016წწ) 

№ 

  
ტრენინგის დასახელება 

  

  
ორგანიზაცია 

  
დრო  

  
ადგილი 

დასახელება 

1 
ქალთა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის საკითხებზე სახელმწიფო 

მოხელეთათვის 

გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია 

2014 წლის 16-18 
იანვარი 

თბილისი 

2 
საკრებულოს წევრ ქალბატონებისთვის ლიდერთა სკოლის ტრენინგი: საარჩევნო 

ტექნოლოგიები და მედიასაშუალებები 

MSPA-მუნიციპალური 
მომსახურების 

უზრუნველმყოფთა 
ასოციაცია 

2014 წლის 11-12-
13 მარტი 

ქუთაისი 

3 

ნავთობპროდუქტების 2014 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში 
სამსახურეობრივ ავტომანქანებზე დაყენებული ჩიპების მართვა აგაის სისტემის 

მეშვეობით ინტერნეტის მეშვეობით 

„ლუკოილ-ჯორჯია“ 
2014 წლის 25 -26 

ოქტომბერი 
თბილისი 

4 
ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში საორიენტაციო 

ტრენინგი 

ეროვნული-
დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI) 
  

2014 წლის 10 
ნოემბრიდან 16 

ნოემბრამდე 

გუდაური 

5 

გაეროს პროექტი „ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა: ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად“ საკრებულოს 

წევრ ქალებისათვის 

MSPA-მუნიციპალური 
მომსახურების 

უზრუნველმყოფთა 
ასოციაცია 

  

2014 წლის 20-28 
ნოემბერი 

ქუთაისი 

6 ტრენინგი- „ეფექტური კომუნიკაცია და კამერასთან მუშაობა“ 

ეროვნული-
დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI) 

2015 წლის 20-
21თებერვალი 

თბილისი 

7 ტრენინგი-„PR და ეფექტური კომუნიკაცია“ 

ეროვნული-
დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI), 
შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარებისა და 
თანამშრომლობის 
სააგენტოს (SIDA) 

2015 წლის 28-30 
მარტი 

კაჭრეთი 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



www.batumicc.ge  

№ 

  
ტრენინგის დასახელება 

  

  
ორგანიზაცია 

  
დრო  

  
ადგილი 

დასახელება 

8 ტრენინგი- „ეფექტური კომუნიკაცია და კამერასთან მუშაობა“ 

ეროვნული-
დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI) 
  

2015 წლის 17-18 
აპრილი 

თბილისი 

9 ტრენინგი-„ გენდერი და პარტიები, ადვოკატირება, ლობიზმი“ 

ეროვნული-
დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI) 
  

2015 წლის 19-21 
მაისი 

თბილისი 

10 
ტრენინგი-„ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა-

eHRMS” 

სსოპ „საფინანსო 
ანალიტიკური სამსახური 

2015 წლის 23-26 
ივნისი 

თბილისი 

11 
ტრენინგი-„ ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა 

eHRMS” 

სსიპ- „ვანო 
ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 
მმარტველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 
მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი 

2015 წლის 18-19 
სექტემბერი 

ქობულეთი 

12 
ტრენინგი- „საჯარო მოხელის ეთიკის და მამხილებელთა დაცვის 

საკითხებზე“ 
საჯარო სამსახურის ბიურო 

2015 წლი 6-7 
ნოემბერი 

ქობულეთი 

13 

პროექტის „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში 
(GGI) TetraTech ARD-ის სახელით ტრენინგი- „მუნიციპალიტეტის 

თვითშეფასების მეთოდოლოგია“. 
  

ვანო ხუხუნაიშვილის 
სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემის 
და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 
ცენტრი და ამერიკის 

შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 
(USAID) 

2015 წლის 24-27 
დეკემბერი 

თბილისი 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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№ 

  
ტრენინგის დასახელება 

  

  
ორგანიზაცია 

  
დრო  

  
ადგილი 

დასახელება 

14 ტრენინგი-„ამომრჩეველთა დარწმუნება და კამპანიის წარმოება“ 

ეროვნულ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტის (NDI) 

  

2016 წლის 28030 
იანვარი 

თბილისი 

15 
ტრენინგი-„მუნიციპალურ მოხელეთა საწავლების საჭიროებათა შეფასების 

მეთოდოლოგია, უფრო ეფექტური გავხადოთ პრაქტიკაში“ 

სსიპ- „ვანო ხუხუნაიშვილის 
სახელობის ეფექტიანი 

მმარტველობის სისტემისა და 
ტერიტორიული მოწყობის 

რეფორმის ცენტრი 

  

2016 წლის 21-22 
აპრილი 

ქობულეთი 

16 

გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა 
ადგილობრივი თვითმმართველობაში გენდერული თანასწორობის 

მხარდასაჭერად“ 

საქართველოს 
მუნიციპალური 
მომსახურების 

უზრუნველმყოფთა 
ასოციაციის (MSPA) მიერ 

ორგანიზებულ ტრენინგზე 
დასასწრებად. 

  

2016 წლის 25-26 
აპრილი, 
6 მაისი 

თბილისი 

17 

საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში გათვალისწინებული 
ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული 

სიახლეების წარმატებით განხორციელების მიზნით დაგეგმილ სამუშაო 
აღწერილობის ტრენინგი 

  

საჯარო სამსახურის ბიუროსა 
და GIZ-ის მხარდაწერით 

2016 წლის 13-16 
მაისი 

თბილისი 

18 
ტრენინგი-„ამომრჩეველთა ურთიერთობა და სააეჩევნო კამპანიის 

წარმოება“ 

ეროვნულ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტის (NDI) 

2016 წლის 16-17 
მაისი, 18-19 მაისი 

ბორჯომი 

19 

გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „ქალებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა 
ადგილობრივი თვითმმართველობაში გენდერული თანასწორობის 

მხარდასაჭერად“ 

საქართველოს 
მუნიციპალური 
მომსახურების 

უზრუნველმყოფთა 
ასოციაცია (MSPA) 

2016 წლის 25- 26 
ივნისი 

თბილისი 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



www.batumicc.ge  

№ 

  
ტრენინგის დასახელება 

  

  
ორგანიზაცია 

  
დრო  

  
ადგილი 

დასახელება 

20 
ტრენინგი -„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობა და 

მათი საჭიროებების გათვალისწინება ბიუჭეტირების პრიოცესში“ 

საქართველოს სახალხო 
დამცველის ადამიანთა 

უფლებათა აკადემია 

2016 წლის 13-19 
ნოემბერი 

ლოპოტა 

21 ფინანსური  მართვა და ბუღალტერია 
ფინანსთა სამინისტროს 

აკადემიის სასწავლო ცენტრი 

2016 წლის 
ნოემბერი 

ბათუმი 

22 მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების მართვა 
ფინანსთა სამინისტროს 

აკადემიის სასწავლო ცენტრი 

2016 წლის 
ნოემბერი 

ბათუმი 

23 საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
ფინანსთა სამინისტროს 

აკადემიის სასწავლო ცენტრი 

2016 წლის 
ნოემბერი 

ბათუმი 

24 ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები 
ფინანსთა სამინისტროს 

აკადემიის სასწავლო ცენტრი 

2016 წლის 
ნოემბერი 

ბათუმი 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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ხარჯები  ეკონომიკური კლსაფიკაციის  მიხედვით 

N დასახელება 

2014 2015 2016 2017 

გეგმა ფაქტი 
დამტკ. 

გეგმა 
შემცiრ. გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი 

1 
შრომის ანაზღაურების 

ფონდი 
1280000.0 1248619.92 1257000.00 1157000.00 1097315.23 1225800.0 1086054.58 1150000.0 406642.61 

2 
საქონელი და 

მომსახურეობა 
429299.0 317846.97 411000.00 349600.00 344994.51 422100.00 360946.55 376900.00 104329.00 

3 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

ხარჯები 
 

17000.0 16576.83 20000.00 20400.00 20370.21 30000.00 1485.06 14200.00 0.00 

4 ს ხ ვ ა  ხარჯი 15000.0 8729.00 149000.00 110000.00 109375.00 71900.00 68413.76 72400.00 24600.00 

5 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 

121200.0 47498.23 23000.00 23000.00 15323.00 102500.00 89367.05 8000.00 0.00 

6 
ვალდებულებების კლება 

 
501.0 500.33 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 

სულ ხარჯები: 1863000.0 1639771.28 1860000.0 1660000.0 1587377.95 1852300.0 1606267.0 1621500.0 535571.61 
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  ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, თავისი ფუნქციონირებისათვის და ადმინისტრაციული ხარჯების გასაწევად,  

ყოველწლიურად უმტკიცდება ბიუჯეტი, რომლის მოცულობა 2017 წელს, 2014 წელთან შედარებით შემცირებულია 240,0 ათასი 

ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების ფონდი-130,0 ათასი ლარი,საქონელი და მომსახურების მუხლი 52,0 ათასი ლარით და 

სხვა. 

         აღსანიშნავია,რომ  2015 წელს, მაქსიმალურად (200,0 ათ ლარით) შევამცირეთ ბიუჯეტის გეგმა და შესაბამისად ფაქტობრივი 

შესრულებაც, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების ფონდი (საპრემიო ფონდი) შემცირდა 100,0 ათ ლარით, საქონლისა და 

მომსახურების ხარჯი 60,0 ათ ლარით, სხვა ხარჯები- 40,0 ათ ლარით. შეიცვალა სადეპუტატო ხარჯების ანაზღაურების წესიც, 

კერძოდ, სადეპუტატო ხარჯები მოეხსნათ იმ დეპუტატებს, რომლებიც თანამდებობის პირები არიან.  

          2015 წელს ხელფასის ოდენობა შეადგინა 1097,3 ათ ლარი, მათ შორის თანამდებობრივი სარგო- 695,4 ათ ლარი, პრემია-388,9 ათ 

ლარი, სადეპუტატო- 13,0 ათ ლარი. ამავე წელს, მივლინებისთვის გახარჯული იქნა 20,6 ათ ლარი, ოფისისა და კავშირგაბმულობის 

ხარჯებისათვის -101,7 ათ ლარი, სანტრანსპორტო ხარჯებისათვის- 87,4 ათ ლარი, შეძენილი იქნა მხოლოდ 11,5 ათ ლარი 

კომპიუტერული ტექნიკა. სულ 2015 წელს საკრებულოს ხარჯები შეადგენდა  1 587,4 ათ ლარს, ბიუჯეტი შესრულდა 95 % ით. 

          2016 წელს  საკრებულოს ხარჯებისათვის დამტკიცებული ასიგნების მოცულობა შეადგენდა 1 852,3 ათ ლარს, ფაქტობრივი 

ხარჯი კი- 1 606,3 ათ ლარს. ამ პერიოდში საკრებულომ დაზოგა 246,0 ათ ლარი, რაც ძირითადად , პრემიის, ოფისის, სატრანსპორტო 

ხარჯების შემცირებით მოხერხდა.  

        2017 წლის ბიუჯეტი წინა წლის გეგმასთან შედარებით შემცირებულია 12,5 % -ით და შეადგენს 1 621,5 ათ ლარს, 75,0 ათ ლარით 

შემცირებულია საპრემიო ფონდი, 45,0 ათ ლარითაა შემცირებული საქონელი და მომსახურების მუხლი, საგრძნობლადაა 

შემცირებული  კაპიტალური ხარჯებიც. 
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