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ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 

მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კო-
დექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 1061-ე მუხლის „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლე-
ბის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ტექნიკური რეგლამენტი - დასახლებათა 
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებე-
ბის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 
დადგენილებისა და „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტო-
რიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ" თვითმმარ-
თველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენი-
ლების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა 
: 

1. ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი-
ტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის (შემდგომში განკარგულების პროექტი) 
მოსამზადებლად დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება. 

2. დაევალოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას უზრუნველყოს დადგენი-
ლების პროექტის მომზადება და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
დასამტკიცებლად წარდგენა. 

3. განკარგულების მომზადებისა და გამოცემისას გამოყენებულ იქნეს საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოებისათვის დადგენილი წესები. 

4. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადა 
განისაზღვროს განკარგულების პროექტისა და ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 
ცნობის გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში. აღნიშნულის თაობაზე განმეორებით 
მიეთითოს ასევე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062-ე მუხლის 
შესაბამისად გამოქვეყნებულ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობაში. 

5. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადის 
გასვლიდან 5 დღის ვადაში განსახილველ საქმეზე გაიმართოს ზეპირი სხდომა. 

6. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის 
შესაბამისად ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
(www.batumi.ge) და გაზეთ „აჭარა“-ში გამოქვეყნდეს ცნობა საჯარო გაცნობისათვის 
დოკუმენტების წარდგენის შესახებ. 

7. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 117-ე მუხლის 
შესაბამისად წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობისათვის წარდგენის მიზნით 
გამოქვეყნდეს ქალაქ ბათუმის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.batumi.ge) და 
გაზეთ „აჭარა“-ში. 

8. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 
საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს და არ ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას. 

9. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                       სულიკო თებიძე 


