
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული 

დაწესებულებების სანიტარული მონიტორიგი
376 398 91 398 95 000 95 000 95 000

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები 1 479 406 369 406 370 000 370 000 370 000

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა 

და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები
1 000 000 250 000 250 000 250 000 250 000

სულ პროგრამა 2 855 804 710 804 715 000 715 000 715 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

06 03 

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება  და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, 

გადამდები დაავადებების პრევენია

პროგრამის ბიუჯეტი

შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო.

2018-2021 წელი

პროგრამა ითვალისწინებს დეზინსექცია-დერატიზაციის, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების 

სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორიგისა და მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის 

რეგულირების  ღონისძიებების განხორციელებას.



პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2017წელი 

(საბაზო)
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

მონიტორინგის 

შედეგად 

გამოვლენილი 

დარღვევების 

კლების 

პროცენტული 

მაჩვენებელი

N/A 3 4 6 7 პროცენტი

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამსახური

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი 

სახლების 

რაოდენობის %-ლი 

მაჩვენებელი სადაც 

ხორციელდება 

სადეზინსექციო 

სამუშაოები

94 94 95 96 97 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამსახური

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

საცხოვრებელი გარემოს 

უსაფრთხოება და 

გაუმჯობესებულია 

ეპიდსიტუაცია

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი
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2018 წელი

91 398

0

91 398

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8 800 4 37 840

312 10 3 120

245 10 2 450

16 105 1 680

300 90 27 000

35 10 350

264 54 14 356

96 48 4 602

91 398 

1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული იქნა "ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების 

სანიტარული მონიტორინგის" ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და ასევე ქ. 

ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური 

მონიტორინგის ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჩამონაბანის აღება, 

კალორაჟის განსაზღვრა ბაღებსა და უფასო მუნიციპალურ სასადილოებში, განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა, 

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა, სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და სილამაზის სალონების  

ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე, სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა, კვების 

პროდუქტების მონიტორინგი საბავშვო ბაღებში,  კვების პროდუქტების მონიტორინგი მუნიციპალურ სასადილოებში;

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    სულ ქვეპროგრამა

დასახელება
პროდუქტები

ჩამონაბანის აღება 

კალორაჟის განსაზღვრა

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების 

ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე

სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) 

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში) 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება



X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

კვლევები ჩატარდება ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი

მნიშვნელობის დაწესებულებებში. 

ჩამონაბანის აღება 

კალორაჟის განსაზღვრა

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური 

კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი 

სტერილობაზე

სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში) 

კვების პროდუქტების მონიტორინგი 

(სასადილოებში) 

განხორციელებულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური

სიტუაციის  მონიტორინგის ღონისძიებები.

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები სამიზნე მაჩვენებელი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ობიექტების რაოდენობა, 

სადაც ჩატარდა 

ლაბორატორიული 

კვლევები (ჩამონარეცხ -

ჩამონაბანი)

320 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ობიექტების რაოდენობა, 

სადაც ჩატარდა 

ლაბორატორიული 

კვლევები (კალორაჟი)

60 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ობიექტების რაოდენობა, 

სადაც ჩატარდა 

ლაბორატორიული 

კვლევები  სტერილობაზე

150 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ობიექტების რაოდენობა, 

სადაც ჩატარდა 

ლაბორატორიული 

კვლევები (განათება)

60 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ობიექტების რაოდენობა, 

სადაც ჩატარდა 

ნედლეული კვების 

პროდუქტების 

ლაბორატორიული 

კვლევები  

24 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

განხორციელებულია 

ქვეპროგრამით 

განსაზღვრული სანიტარულ-

ჰიგიენური მდგომარეობისა 

და ეპიდემიური სიტუაციის  

მონიტორინგის 

ღონისძიებები



06 03 02

2018 წელი

369 406

0

369 406

რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

730 249,0 181 770

1 000 10,0 10 000

ქვეპროგრამის დასახელება:

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრღნელების 

მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები 

ჩატარდება შემდეგი მიმართულებებით:  1. მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების 

დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი; 

2. ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია (3 ნგ/ბ 12 თვე);

3. ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 ჰა) ;

4. ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად;

5. ერთი  და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია 

თვეში ერთჯერ მაისი-ოქტომბერი; 

6. ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების 

მეთოდით, პრეპარატის შესხურება  ტერიტორიის, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო ან   შენობა-ნაგებობებში და 

მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში,  სხვა სამეურნეო და  დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში. ასევე  ქვეწარმავლების 

დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება (მომართვიანობის საფუძველზე).

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

დასახელება

პროდუქტები

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების 

დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 თვე) (ობიექტი)

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად (12 თვე)



6,0 3 780,0 22 680

1 080 73,2 79 056

200 124,5 24 900

5 5 000,0 25 000

2,5 10 000,0 25 000

20 50,0 1 000

369 406

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში  ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (ჰა. 6 თვე)

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე) (ობიექტი)

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური 

ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი  

(ობიექტი)

 სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, 

შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში,  სხვა 

სამეურნეო და  დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში (ჰა)

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და 

სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 

თვე) (ობიექტი)

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

განხორციელებულია დერატიზაცია-დეზინსექციის   ღონისძიებები

დასახელება

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, 

შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო (ჰა)

ქვეწარმავლების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე 

გაშვება (რაოდენობა)

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად (12 

თვე)

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში  ორჯერ მაისი-

ოქტომბერი (ჰა. 6 თვე)

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით 

დამუშავება, შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, 

საწყობებში,  სხვა სამეურნეო და  დამხმარე დანიშნულების 

ნაგებობებში (ჰა)

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით 

დამუშავება, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო (ჰა)

ქვეწარმავლების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ 

ტერიტორიაზე გაშვება (რაოდენობა)

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე) 

(ობიექტი)

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია 

თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი  (ობიექტი)



მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ობიექტების საერთო რაოდენობა 

სადაც წლის განმავლობაში 

განხორციელებულია 

სადერატიზაციო სამუშაოები

1050 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

ობიექტების საერთო რაოდენობა 

სადაც წლის განმავლობაში 

განხორციელებულია 

სადეზინსექციო სამუშაოები

853 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

ნაგავშემკრები კონტეინერების 

რაოდენობა, რომელსაც უტარდებათ 

დეზინსექცია წლის განმავლობაში

10000 რაოდენობა

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქალაქის ტერიტორია სადაც 

სეზონურად ხორციელდება 

დეზინსექცია

6 ჰა

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

წელიწადში ორჯერ

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განხორციელებულ

ია დერატიზაცია-

დეზინსექციის   

ღონისძიებები



06 03 03

2018 წელი

250 000

0

250 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2600 75 195000

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

სხვა წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების, კატების) პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები: დაჭერა და 

ტრანსპორტირება, ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით), სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია და 

დაბირკვა, ასევე ბუნებრივ არიალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა 

ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული 

პროცედურების ჩატარების მიზნით .,ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა 

მიზეზითგამოწვეული სიკვდილით) დროულიგამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და ბეიკერის“ ორმოში 

დამარხვა, მოზარდი ცხოველების (ლეკვი და კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება 

თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა-პატრონობის მიზნით

დასახელება

პროდუქტები

ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი კატა)დაჭერა და 

ტრანსპორტირებავეტერინალურ კლინიკამდე  

ავტომანქანით.სტერელიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, 

დაბირკვა და ევთანაზია



1375 40 55000

3975 250 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

ბუნებრივ არიალში გაშვებული დაბირკული 

გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი 

გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და 

ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში 

რევაქცინაციასთან დაკავშირებული 

პროცედურების ჩატარების მიზნით,

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით 

გამოწვეული სიკვდილით) დროული 

გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით 

დაბეიკერის“ ორმოში დამარხვა

მოზარდი ცხოველების (ლეკვი კნუტი) 

დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და 

ტრანსპორტირება თავშესაფარში 

(ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა 

პატრონობის მიზნით

ბუნებრივ არიალში გაშვებული დაბირკული 

გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა 

ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ 

კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული 

პროცედურების ჩატარების მიზნით,

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის 

(სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული 

გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით დაბეიკერის“ ორმოში 

დამარხვა

მოზარდი ცხოველების (ლეკვი კნუტი) დაჭერა ქალაქის 

ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში 

(ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა პატრონობის მიზნით

 სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი 

კატა)დაჭერა და 

ტრანსპორტირებავეტერინალურ კლინიკამდე  

ავტომანქანით.სტერელიზაცია, კასტრაცია, 

კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია

დამატებითი ინფორმაცია

მაწანწალა ცხოველების ევთანაზია  უნდა განხორცილედეს კომისიური წესით

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

მაწანწალა ცხოველების   პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები ჩატარებულია



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ჩატარებულია მაწანწალა 

ცხოველების   

პოპულაციის 

რეგულირების  

ღონისძიებები 

წლის განმავლობში 

დაჭერილი ცხოველების, 

სტერილიზაცია, 

კასტრაცია, ვაქცინაცია, 

დაბირკვა

3975  რაოდენობა

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური

წელიწადში 

ოთხჯერ

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები


