
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა 1 350 000 500 000 450 000 200 000 200 000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა
10 000 10 000

სულ პროგრამა 1 360 000 510 000 450 000 200 000 200 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

07 01

ქალაქის ურბანული განვითარება

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია

ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად

2020-2023 წლები

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა



პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

ქალაქის განვითარება 

ხორციელდება გეგმაზომიერად, 

დამტკიცებული სტრატეგიის 

შესაბამისად

შექნილია ქალაქის 

სივცითი 

განვითარების 

კონცეფცია

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონტორინგი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები



07 01 01

2020 წელი

500 000

0

500 000

1) დავალებების შედგენა ტექნიკური დავალებაში გაწერილი პირველი ეტაპის მიხედვით. შესყიდვის პირველ ეტაპზე 

დაგეგმილია სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის საჭირო კვლევითი სამუშაოების,  

აუცილებელი სახელმძღვანელო პირობების, მითითებებისა და მეთოდების განსაზღვრა, რის საფუძველზეც უნდა 

მომზადდეს და მიეწოდოს შემსყიდველს შემდეგი წინასაპროექტო დოკუმენტები:     A. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმის გეგმარებითი დავალების მომზადებისთვის განხორციელებული კვლევის 

დეტალური ანგარიში, მათ შორის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის შეჯერებული განვითარების ხედვა და ინტეგრირებული 

სტრატეგია;                                                                                                                                                                                                                      

B. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების 

განვრცობისთვის/განახლებისთვის განხორციელებული კვლევის დეტალური ანგარიში, მათ შორის მიწათსარგებლობის 

სტრატეგია;  

C. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრებში ჩამოყალიბებული გარემოს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალების შემუშავებისთვის განხორციელებული კვლევის დეტალური ანგარიში.     2) 

კვლევების საბოლოო ანგარიშების შედეგი დოკუმენტი — ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საყრდენი გეგმა; 

3) კვლევების საბოლოო ანგარიშებზე დაყრდნობით სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი 

დავალებები:

A. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმის გეგმარებითი დავალება;

B. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული გეგმარებითი დავალება (იხ. 1)B );

C. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრებში ჩამოყალიბებული გარემოს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება.

4) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 

განვრცობისთვის/განახლებისთვის საჭირო შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის (ნორმატიული და ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების) და მიწათსარგებლობის რეგლამენტირების საერთაშორისო და ადგილობრივი 

საუკეთესო პრაქტიკის კვლევის ანგარიში;

5) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი კადასტრის შედგენისა და წარმოების წესის შემუშავებისთვის 

საჭირო საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების კვლევის ანგარიში.

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანება და რაციონალური გამოყენება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 500 000

სულ ქვეპროგრამა  500 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

დასახელება

პროდუქტები

ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშვება მრავალწლიანი პროექტია. პროექტის საერთო ბიუჯეტი 

(2020-2021 წ) შეადგენს 2.000.000 ლარს

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ქ. ბათუმის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის 

დოკუმენტების შემუშავების პირველი ეტაპის განხორციელება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირველი ეტაპის

შემუშავებისთვის საჭირო კვლევითი სამუშაოების ჩატარება და გეგმარებითი დავალებების შედგენა; შემუშავებულია ქალაქ

ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი, ქალაქის ცალკეული უბნებისთვის შემუშვებულია

განაშენიანების რეგულირების გეგმები

დამატებითი ინფორმაცია

ქ. ბათუმის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის 

დოკუმენტების შემუშავების პირველი ეტაპის განხორციელება

შესყიდვის მეორე ეტაპზე შემუშავებული გეგმარებითი დავალებებისა და დამატებით განსაზღვრული კვლევების 

საფუძველზე,  ტექნიკური დავალების მოთხოვნათა დაცვით უნდა მოხდეს შემდეგი დოკუმენტების მიღება:

1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმა (სგგ);

2) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (მგგ);

3) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრებში ჩამოყალიბებული გარემოს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა (გრგ);

4) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები (გრწ);

5) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი კადასტრი (ქკ)



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
სიხშირე

პასუხისმგებე

ლი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

სივრცით- ტერიტორიული 

დაგეგმვის დოკუმენტაციის 

დამტკიცება

1) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცით 

ტერიტორიული განვითარების გეგმა; 2) ქ. ბათუმის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, 3) ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებული გარემოს 

განაშენიანების რეგულირების გეგმები, 4) საყრდენი 

გეგმა, 5) ქ. ბათუმის ქალაქმშენებლობითი კადასტრი; 

6) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესები

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია, 

ქალაქგანვით

არებისა და 

ურბანული 

პოლიტიკის 

სამსახური

წერილადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია, 

არქიტექტური

სა და 

ურბანული 

დაგეგმარების 

სამსახური

მონიტორინგ

ი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



07 01 02

2020 წელი

10 000

0

10 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

10 000

10 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x xწინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

დამატებითი ინფორმაცია

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდებაგარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება - ხელშეკრულების 

ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება

დასახელება

პროდუქტები

სხვა წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის დაგეგმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი


