
ქუთაისის ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ გაწეული     მუშაობის 
ანგარიში

ქუთაისის თვითმმართველობის სრული მხარდაჭერით და  საქართველოს 
მთავრობის გადაწყვეტილებით, უკვე წლებია ბაგა-ბაღების გაერთიანება წარმატებით 
ფუნქციონირებს. მისი მუშაობის ხარისხი ობიექტურად არის საზოგადოების მაღალი 
ინტერესის თემა, რადგან არ არსებობს ოჯახი, ვისაც ჩვენს სფეროსთან არ აკავშირებს  
მომავალი თაობის ბედი. ბუნებრივია, გაერთიანების მენეჯმენტი და 
ხელმძღვანელობის მთავარი აქცენტები რამდენიმეჯერ შეიცვალა სხვადასხვა ეტაპზე 
და ვფიქრობთ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, სწორი მიმართულებით განვითარდა 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის,  პროცესების გამჭვირვალობის და  სხვა 
ადამიანების ჩართულობის სტატისტიკაც, რაც საინფორმაციო მხარდაჭერებსა და 
მედიის ობიექტურობაზეც დადებითად აისახა. ამას ხელი შეუწყო და მეტიც, ეს  
განაპირობა ადგილობრივი ხელისუფლების მონდომებამ - გვყავდეს საზოგადოება 
მაქსიმალურად ინფორმირებული, განსაკუთრებით, სახელმწიფოსთვის სენსიტიურ 
და  პრიორიტეტულ საკითხებში. სწორედ ამ ინტერესის ჯგუფს მიეკუთვნება მისი 
სპეციფიკით ბაგა-ბაღების გაერთიანება, სადაც 10 ათასამდე აღსაზრდელია.

გაერთიანებაში 37 ფილიალია და ყველა მუშაობს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მხარდაჭერით მომზადებულ 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვის 
განვითარების სტანდარტზე დაყრდნობით შემუშავებული სასწავლო-სააღმზრდელო 
ერთიანი პროგრამით, რომლის მეთოდოლოგიად გამოყენებულია თემატური 
სწავლება.

უფროსი ასაკობრივი ჯგუფის აღსაზრდელები გაერთიანებული არიან  სასკოლო 
მზაობის ჯგუფებში, რომელიც ფუნქციონირებს ყველა ბაღში ( სულ 79 ჯგუფი, 2560 
აღსაზრდელით), სადაც 2019 წელს, მუშაობა მიმდინარეობს  ახალი პროგრამის 
მიხედვით. პროგრამის საფუძველს წარმოადგენს ახალი სასკოლო მზაობის 
საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტი, რაც გულისხმობს  ბაღებში ბავშვის 
მრავალმხრივი განვითარების შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის ზუსტად 
დაგეგმვას: მეთოდოლოგიურ რესურსს, სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზებას, 
სპეციალურ ინსტრუქცია- რეკომენდაციებს და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
სათანადო მოწყობას. გაერთიანება ამ საქმიან კოლაბორაციას წარმატებით ართმევს 
თავს და 2019 წლის ხარისხობრივი შედეგი გახლავთ ჩვენი 2560 აღსაზრდელი, 
რომელმაც წარმატებით გაიარა სასკოლო მზაობის სრული კურსი. ანალოგიური 
შედეგების მიღებამდე, სწორედ 2019 წელს დაიგეგმა აღმზრდელებისთვის 
პროფესიული ცოდნის დონის ასამაღლებელი ტრენინგები,  რომელშიც ჩვენმა 85 
აღმზრდელმა სათანადო სერთიფიკატი მიიღო. 



2019 წელს გაგრძელდა წარმატებული პროექტი, რომელსაც ახორციელებს 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის“  ფონდი „ღია 
საზოგადოება საქართველოსთვის“ მხარდაჭერით, პროექტის „ადრეული 
ინტერვენციის რეგიონალური მოდელისა და მეთოდოლოგიის შემდგომი 
განვითარება“, რაც ითვალისწინებს ბაღებში სპეციალური საჭიროების მქონე 
ბავშვებზე ზრუნვას და მათ ჩართვას საერთო პროცესში. ამ პროგრამის ფარგლებში 
შერჩეულია 7 საპილოტე ბაღი: N 2, N 13, N 17, N 27, N 33, N 28, N 36. მემორანდუმის 
ფარგლებში  ჩატარდა საპილოტე ბაღების მულტიდისციპლინარულ ჯგუფებთან 
ტრენინგები, რაც ყოველთვის არის დატვირთული სიახლეებით, პრეზენტაციებით. 

2019 წელს აღმზრდელებმა შეძლეს მათ ჯგუფებში არსებული სპეციალური 
საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის სათანადო ქეისების შექმნა , ბ/ბაღების 
გაერთიანებაში კი შეიქმნა ბაზა მუშაობისათვის.

ინკლუზიური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მიმდინარე 
წელს ჩატარდა მშობლებთან შეხვედრები პროექტში ჩართულ საპილოტე ბაღებში. 
ჩვენი ბაღების ხელძღვანელები, აღმზრდელები, მეთოდისტები, ლოგოპედები, 
ფსიქოლოგები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მშობლებსა და ბავშვებს ახალ 
გარემოსთან შეგუების ეს რთული პროცესი გაუადვილონ.

2019 წელს საინტერესო   შეხვედრა გაიმართა ქუთაისის მერიაში ადრეული 
ინკლუზიური განათლების შესახებ , აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან 
მუშაობის თემაზე. აქ ერთდროულად მონაწილეობდნენ მერია, ბ/ბაღების 
გაერთიანება, „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთავის“, ააიპ „ოჯახები დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ“ და მშობლები. შემდეგი შეხვედრა მოხდა სახალხო დამცველის ოფისში 
ანალოგიურ თემაზე. ჩვენ ხშირი საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „პორტიჯის“ ასოციაციასთან“. სწორედ მათი ხელმძღვანელობით 
გამოიცა წიგნი „ადრეული და ინკლუზიური განათლების შესახებ“, რომლის  
პრეზენტაციაც გაიმართა გაერთიანების საკონფერენციო დარბაზში  და ყველა ბაღს 
საჩუქრად გადაეცა ეს სახელმძღვანელო.



 იანვრის თვეში განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მიერ,  მოხდა 
კიდევ ერთი წიგნის პრეზენტაცია  „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლაში 
ტრანზიციის ხელშეწყობა“ და შესაბამისად, ამ თემაზე ჩატარდა 3 დღიანი ტრენინგი N 
12, N 28 ფილიალების აღმზრდელების, ლოგოპედების, ფსიქოლოგების, 
მეთოდისტების მონაწილეობით, სათანადო სერთიფიცირებით.

მარტის თვეში უნივერსიტეტმა, როგორც ჩვენი გაერთიანების ერთ-ერთმა 
პარტნიორმა (წელს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 
უნივერსიტეტსა და გაერთიანებას შორის) ,  მოაწყო ერთობლივი ტრენინგი ადრეული 
და სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების შესახებ ( N 18, 20, 25, 29, 3, 31, 37, 1) 
ბაღების აღმზრდელებთან, მეთოდისტებთან, ლოგოპედებთან.
გაგრძელდა ტრენინგები N 12 ფილიალში“სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა 
სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობისთვის.

ახალი წიგნის „სკოლამდელთა გარემოსდაცვითი განათლების“ სახელმძღვანელოს 
პრეზენტაცია გამართა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა, ესწრებოდა 40 
აღმზრდელი, რომელთაც საჩუქრად გადაეცათ ეს წიგნები.
2019 წელს, სხვა უცხოელ სტუმრებთან ერთად, ქუთაისს გამოცდილების გაცვლის 
მიზნით განმეორებით ეწვივნენ: ელიზაბეტ სტიდი-დოქტორი, ასოცირებული 
პროფესორი, ანდეა ლეი სერი და სტუდენტები კოლორადოს უნივერსიტეტიდან.
განათლების სამინისტროს, მასწავლებელთა სახლის ინიციატივით ჩატარდა 11 
დღიანი ტრენინგი ყველა მეთოდისტისათვის „აღმზრდელ-პედაგოგის“ პროფესიული 
ტრენინგ-მოდულის მიხედვით, რომელსაც ჩვენმა პერსონალმა მაღალ პროფესიულ 
დონეზე გაართვა თავი და სასერთიფიკატო გამოცდაზეც მაღალი შეფასებები 
დაიმსახურეს. ჩვენს მიერ შესრულებული დავალებები მაქსიმალურად მაღალი 
ქულებით შეფასდა.

აქტიურად ვართ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაცია „ინოვაციები 
ინკლუზიური საზოგადოებისათვის“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით და საერთაშორისო ორგანიზაციის „ფონდი ღია 



საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის 
„ტრანზიცია ინკლუზიურ ადრეულ და დაწყებით  განათლებაში სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის“ მუშაობაში, შესაბამისად ამ 
ორგანიზაციას მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენს ბაღებში ამ კუთხით ჩატარებული 
მუშაობის შესახებ. 

გაერთიანების ადმინისტრაციის მიერ სწორად დაგეგმილი ტრენინგ-მოდულების 
გავლის შემდეგ,  მეთოდისტებმა   ბაღებში მთლიანად შეცვალეს სტანდარტის 
შესაბამისად ფიზიკური გარემო, ეზოში და შიდა სივრცეში, გადაახალისეს ცენტრები 
და შესაბამისი რესურსი, უფრო სადა და მარტივად აღსაქმელი გახადეს გარემო ყველა 
ჯგუფში, შეცვალეს მიდგომები ბავშვებთან დამოკიდებულებაში, ნაწილობრივ 
შეიცვალა აღმზრდელის სამუშაო გეგმები. 

მთელი წლის განმავლობაში ჩატარდა მრავალი სასწავლო ხასიათის პროექტის 
პრეზენტაციები, საქველმოქმედო ღონისძიებები.  მეტად შთამბეჭდავი და საინტერესო 
იყო მუსიკალური ფესტივალის ჩატარება სახელწოდებით „კიდევაც დაიზრდებიან“, 
რომელშიც თავიანთი სურვილით 24 ბაღი მონაწილეობდა, სადაც პატარებმა 
საუკეთესოდ წარმოაჩინეს საქართველოსადმი სიყვარული და პატივისცემა. 
განსხვავებული იყო საქალაქო ბიბლიოთეკაში ჩატარებული ივენთი N 37 ფილიალის 
აღსაზრდელების მონაწილებით,  მუზეუმში ჩატარებული აქტივობები სხვა ბაღების 
მიერ (N 17, N 1 ), მუსიკალური თუ შემეცნებითი-გასართობი ხასიათის ღონისძიებები, 
სადაც აღსაზრდელები   სწავლობენ ძირითად ფასეულობებს, სამშობლოს სიყვარულს, 
სამოქალაქო კულტურას, ალტრუიზმს, სამყაროს მიმართ განსხვავებული ხედვას, 
შემოქმედებით უნარ-ჩვევებს.

2019 წელი გამორჩეულია   ბაღებში მშობელთა ჩართულობის მაღალი ხარისხით.  
მათთვის ეწყობა სემინარები, ლექცია- საუბრები, თვითონვე ატარებენ პატარებთან 
ერთად სხვადასხვა სახის შემეცნებითი ხასიათის აქტივობებს, შექმნილია „დედების 
სკოლა“ (N 1 )ბაბუების სკოლა ( N 39 ), ყველა ფილიალში ფუნქციონირებს 



საკონსულტაციო საბჭოები, აღმზრდელებთან ერთად მსჯელობენ აქტუალურ 
საკითხებზე. 

მიუხედავად მრავალგზის ჩატარებული მუშაობისა, კვლავ პრობლემად რჩება 
გადატვირთული ჯგუფები, სტანდარტით გათვლილი სივრცის შეუსაბამობა 
თითოეულ ბავშვთან, პროგრამის შესაბამისი რესურსის და ინვენტარის ნაკლებობა, 
მეთოდური მასალების, სათამაშოების, სპორტული ინვენტარის, შემეცნებითი 
ხასიათის სათამაშოების, ტექნიკური საშუალებების ნაკლებობა, მოსაწესრიგებელი 
შენობის ფასადები, ეზოები და სხვა.
შესაძენია მეთოდური და მხატვრული ლიტერატურა, დიდი მუშაობაა ჩასატარებელი 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის.  აუცილებელია გვყავდეს 
გადამზადებული, კვალიფიციური სპეციალისტები და სპეცპედაგოგები.

2019 წელს პრიორიტეტული გავხადეთ ბაღების ფსიქოლოგებთან მუშაობა და 
მათი გადამზადება. ამ მიზნით, დაორგანიზდა ტრენინგები მაღალი რეპუტაციის 
მქონე ორგანიზაციების და ტრენერების თანამონაწილეობით . ტრენინგების თემები 
აერთიანებდა როგორც ტიპურ, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან 
მუშაობაზე დამატებითი ცოდნის მიღებას, ნეიროფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს, 
სხვადასხვა განვითარების დონის მქონე ბავშვების პერსონალური ქეისების  
განხილვის სპეციფიკას, ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმას, საჭიროებების 
განსაზღვრის ფორმებს, გარემოს შეფასებას და სხვა. 

საქართველოს მთავრობის N485 დადგენილების მიხედვით, გაერთიანება 
ინტენსიურად ახორციელებს ადრეული  და  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 
დაწესებულების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვას და პარალელურად, 
მონიტორინგს. 2019 წელს შემოწმდა ყველა ფილიალის კვების ბლოკი (საწყობი, 
სამზარეულო, სამრეცხაო), ჯგუფები, ბაღის შენობის შიდა და გარე პერიმეტრი, 
სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების სწორად და დანიშნულებისამებრ 
გამოყენების პროცესი, აღსაზრდელთა ჯანმრთელობასა და ჰიგიენურ მდგომარეობაზე 



მიმდინარე კონტროლის პროცედურები. მოხდა ბაღში შემოსულ სასურსათო 
პროდუქტებზე  ხარისხის და მათზე ეტიკეტირების  წესების დაცვის რევიზირება, 
ჰიგიენური წესების დაცვით კერძების მომზადების მუდმივი მეთვალყურეობა.

მიმდინარე წელს ყველა ფილიალში ჩატარდა გეგმიურად გათვალისწინებული  
პროფილაქტიკური სადერატიზაციო და სადეზინსექციო სამუშაოები, კერძოდ, 
მღრღნელებისა და მწერების წინააღმდეგ. აგრეთვე,   ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო  
დამაფრთხობელი  სამუშაოები.

2019 წელს გეგმიური საპრევენციო კონტროლის დროს ფილიალებში აღმოჩნდა 
ჩუტყვავილასა და წითელას საშიშროება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურთან 
ურთიერთთანამშრომლობით  მოხდა შემდგომი პროცესების მართვა და რისკის 
მინიმუმამდე დაყვანა.

,,სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთვრობის 2014 წლის  15 იანვრის N 58 დადგენილების მოთხოვნის შესაბამისად  ყველა 
ფილიალში განხორ-ციელდა არსებული რაზერვუარების რეცხვა-დეზინფიცირება 
ქლორირების მეთოდით.

ჩატარდა  წყლის მიკრობიოლოგიური კვლევა სსიპ საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში, სადაც დადასტურდა, რომ სასმელი 
წყლის ხარისხი ექვემდებარება კანონოთ გათვალისწინებულ ნორმებს.

2019 წლის იანვრიდან დღემდე,  ვახდენთ ოცდაჩვიდმეტივე ფილიალის 
პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 

სასწავლო მეთოდოლოგიასა და უსაფრთხო გარემოსთან ერთად, ბაგა-ბაღებში 
უმნიშვნელოვანესია აღსაზრდელთა კვების საკითხი. ამ სფეროში, გაერთიანება ერთ-
ერთი ლიდერია ოპერატიულობითა და გამჭვირვალობით, რაციონით, რომელიც 
პირდაპირ პასუხობს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ტექნიკურ 
რეგლამენტს, რომლის მთავარი არსიც, პატარების ჯანმრთელობის დაცვა და მისი 
უვნებლობაა. ჩვენი მიზანია, ყოველდღიური მენიუ ხელმისაწვდომი იყოს არა მარტო 
მშობლებისთვის, არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის მედიის 
საშუალებით, რაც ბევრი ადამიანისთვის სიმშვიდის გარანტია და სოციალურად 



დაუცველი ოჯახებისთვის კი, განსაკუთრებული მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. 
მშობელმა იცის, რომ ჩვენი ბაღის აღსაზრდელები ზუსტად იმ ნორმის საღ და უვნებელ 
საკვებს იღებენ, რაც მათი ორგანიზმის ჯანსაღად და სრულფასოვნად 
განვითარებისთვის არის აუცილებელი. კვების სეგმენტში ხშირად ვგეგმავთ 
მედიატურებს მაქსიმალური ინფორმირებულობისათვის. რაც შეეხება პერსონალის 
კვალიფიკაციას, წელს გადავამზადეთ მზარეულები სპეციალური პროგრამით. ყველა 
ფილიალის წარმომადგენელს ჩაუტარდა ორდღიანი ტრენინგი, რაც მომავალშიც 
გაგრძელდება.

   გაერთიანების შესაბამისი სამსახურები მუდმივად უწევენ კონტროლს 
მოწოდებული საქონლის და მომსახურების ხარისხს, ახდენენ ბაზრის კვლევას და 
სატენდერო წინადადებების დამუშავებას.

   2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე, ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების 
გაერთიანებამ“ განახორციელა 151 შესყიდვა, აქედან 35 ელექტრონული ტენდერის 
მეშვეობით და 116 გამარტივებული შესყიდვა. ამ პერიოდში ფილიალებისათვის 
შევიძინეთ საკვები პროდუქტები, სან-ჰიგიენური საშუალებები, სანტექნიკური 
მოწყობილობები, სამშენებლო მასალები, მედიკამენტები, ელექტროობის ნივთები, 
ელექტრო ქურები და სხვადასხვა დასახელების ნივთები. №32 ფილიალს ჩაუტარდა 
ტუალეტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და №34 ფილიალს სამრეცხაოსა და 
სამზარეულოს სარემონტო სამუშაოები. 

   96 გამარტივებული ხელშეკრულების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 79324.07 
ლარი.  გაფორმდა 10 ხელშეკრულება კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში 
ღირებულებით 30325,17 ლარი. გაფორმდა 13 ხელშეკრულება გადაუდებელი 
აუცილებლობით , ღირებულებით 464954,92 ლარი.   გამარტივებული შესყიდვით 



მივიღეთ სხვადასხვა სახის მომსახურება: კანალიზაციის გაწმენდა , მუსიკალური 
ინსტრუმენტების შეკეთება რეგულირება დაზიანებული სასწორებისა და ხორсსაკეპი 
მანქანების აღდგენა, ცენტრალური გათბობის ქვაბების შეკეთება. 

   ტექნიკური მობილური ჯგუფის მიერ,  მიმდინარე წელს შესრულდა ინსპექტირება 
შემდეგ სატენდერო სამუშაოებზე :  გადაიხურა №21,18,12,27 საბავშვო ბაღები ; №32 
ბაგა-ბაღში მოხდა ძველი საპირფარეშოების რეაბილიტაცია; №34 ბაგა-ბაღში 
ცენტრალური სამრეცხაოს რეაბილიტაცია.

   იგივე სამსახურის მიერ, 2019 წელს შესრულდა სხვადასხვა ტიპის აუცილებელი და 
გადაუდებელი სამუშაოები გაერთიანების სხვადასხვა ფილიალებში: ჯგუფების ჭერის 
პლასტიკატით შეფუთვა (#2), ჭერების და იატაკის დემონტაჟი და მონტაჟი, რემონტი 
(#21, #31, #9), არსებული ჯგუფების გადაკეთება (#8), ცენტრალური სამზარეულოს 
ვენტილაციების მონტაჟი (#4,#5,#9), დამხმარე სამზარეულოს რემონტი (#5), 
ადმინისტრაციული საპირფარეშოს სრული რეაბილიტაცია(#6), საკანალიზაციო 
ქსელის/სისტემების აღდგენა (#7, #22), წყლის ავზების მონტაჟი (#25, #29, #11, #14, #22),  
ჯგუფებში  ლამინატების დაგება (#12, #13, #15), დაზიანებული იატაკების გამაგრება 
(#15), ეზოში არსებული ჭის ცხაურის მოწესრიგება (#23), სველი წერტილების რემონტი 
(#24), ფარდულის გადახურვა (#35).

   ყოველდღიურად მიმდინარეობს ფილიალებში გათბობის სისტემის შეკეთება, 
უნიტაზები, ხელსაბანების, ონკანების, ჯგუფების საკანალიზაციო და წყლის სისტემის 
შეცვლა-შერემონტება. ჩატარდა ელექტრო- სარემონტო სამუშაოები. მოხდა ძველი, 
დაზიანებული სადენების , ელექტრო წერტილების, ელექტრო ტექნიკის შეკეთება და 
აღდგენა.

   ყველასათვის ცნობილია, რომ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში, ააიპ-ებს 
შორის, ყველაზე ბევრი ადამიანია დასაქმებული (1700 დღეის მონაცემებით). 
შესაბამისად, წლის ანგარიშშიც ეფექტურად ჩანს ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების მუშაობა, რომელსაც მიმდინარე და გეგმიური საქმისწარმოების გარდა, 
ისე როგორც გაერთიანების კანცელარიას, ბევრ სხვა მოქალაქესთან უწევს 
ურთიერთობა, რომელსაც დასაქმების სურვილი აქვს. 

   2019 წლის იანვრიდან 2019 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, ბაგა-ბაღების გაერთიანების 
ადმინისტრაციამ განახორციელა 3078 ბრძანება, 658 ხელშეკრულების გაფორმება, 1735 
თანამშრომლის საინფორმაციო ელექტრონული ბაზის განახლება-სრულყოფა, 210 
თანამშრომლის პირადი საქმეების მოწესრიგება. მომზადდა პასუხები დასაქმების 
მსურველი მოქალაქეების 60 განცხადებაზე. 

   ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების“  კანცელარიის მიერ საქმის 
წარმოების ერთიანი წესის შესაბამისად  მუდმივად მიმდინარეობდა გაერთიანებაში 
შემოსულ და გასულ  კორესპოდენციებზე რეაგირება.

 

   

  
 



 

 


