პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
02 05

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება;
მომსახურების ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება;
პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;
პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლაპატრონობა
სულ პროგრამა

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

3 230 600

676 600

872 000

842 000

840 000

3 230 600

676 600

872 000

842 000

840 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2019 წელი
2020 წელი
(საბაზისო)
ტერიტორიის
ფართობი, სადაც
უზრუნველყოფილია
მოწყობილია
მუნიციპალური სასაფლაოების მუნიციპალური
გამართული ფუნქციონირება სასაფლაოს
ინფრასტრუქტურ
ა

44,3

44,3

2021 წელი

44,3

2022 წელი

44,3

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

ჰა

ა(ა)იპ
ბათუმის
სასაფლაოებ
ი

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

ქალაქ ბათუმის
მერია

მონიტორინგის
ჯგუფის მიერ
წარმოდგენილი
მასალები(ოქმები,ა
ქტები და სხვა
მასალები)

2023 წელი

44,3

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

606 600

სხვა წყარო

70 000
სულ ქვეპროგრამა

676 600

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა - საფლავებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება, გამწვანება,
ამორტიზირებული ხეების მოჭრა, საჭირო სამუშაო იარაღებისა და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუშა-მესაფლავეების
სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის
წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა და
მომსახურეობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება, ჩაქვისა და სხვა სასაფლაოების ოფისებში
ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა.
უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა - აღნიშნული ღონისძიებით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ სასაფლაოზე, ხდება მათი რეგისტრაცია,
ნომრის მინიჭება და ელექტრონული არქივის შედგენა.
ფერიის და ჩაქვის სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რეაბილიტაცია - აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში
იგეგმება გარე განათებისა და წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები. ასევე მოეწყობა ჩაქვის სასაფლაოს გარე წყალმომარაგება.

სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და განმტკიცება - ჩაქვის სასაფლაოს ექსპლოატაციაში შესვლის
სერვისის გასაუმჯობესებლად საჭიროა მატერიალური საშუალებების პერიოდული შეძენა-განახლება, რაც
გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიებით. ერთი ცალი კომპიუტერისა და საოფისე ავეჯის შეძენა.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

ადმინისტრირება და მართვა

სულ (ლარი)
661 100

შრომის ანაზღაურება

პირი

83

6 231

517 200

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
ანაზღაურება

პირი

5

2 760

13 800

საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი
ხარჯები

130 100

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა

პირი

25

500

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

12 500
3 000

სულ ქვეპროგრამა

676 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ადმინისტრირება და მართვა

X

X

X

X

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა

X

X

X

X

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
1. მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა.
2. მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული მომსახურეობის დონე.
3. ახალი სასაფლაო კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით.
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებულია
ქალაქში არსებული
მუნიციპალური
სასაფლაოების
ინფრასტრუქტურა

შედეგის
ინდიკატორები

მუნიციპალური
სასაფლაოების
ფართობი, სადაც
რეგულარულად
ხორციელდება
სასაფლაოების მოვლა
პატრონობა

სამიზნე მაჩვენებელი

44,3

გაზომვის ერთეული

ჰა

მონაცემთა წყარო

ა(ა)იპ ბათუმის
სასაფლაოები

სიხშირე

კვარტალში ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ა(ა)იპ ბათუმის
სასაფლაოები

მონიტორინგის
ჯგუფის მიერ
მოპოვებული მასალები
და საფლავის
მეპატრონეთა
მოთხოვნები
(წინადადებები,
მოხსენებითი
ბარათები, ოქმები,
აქტები და სხვ.

