პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითრება
02 07

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
ქალაქის კეთილმოწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი:
ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა
პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას
ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო განწყობა. უკანასკნელ წლებში ქალაქში
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა
გაფორმების ახალი, უფრო სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება
ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო თვალსაზრისით.

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2 555 416

531 841

624 525

674 525

724 525

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლაშენახვა

2 247 729

447 400

543 906

598 297

658 126

სულ პროგრამა

4 803 145

979 241

1 168 431

1 272 822

1 382 651

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2020 წელი
2021 წელი
(საბაზისო)

განხორციელებულია ქალაქის
გაფორმების ღონისძიებები,
შექმნილია სადღესასწაულო
გარემო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

გაფორმებული
ქუჩების რაოდენობა

29

29

29

29

29

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალი
ტეტის მერია

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

გაფორმებული
სკვერების
რაოდენობა

11

11

11

11

11

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალი
ტეტის მერია

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მოგროვების
მეთოდი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ქალაქის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

531 841

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

531 841

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას
ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო განწყობა. უკანასკნელ წლებში ქალაქში თანამედროვე
ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი,
უფრო სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის
ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო თვალსაზრისით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020 წელს დამონტაჟებული საახალწლო აქსესუარების და ნაძვის ხის
დემონტაჟი (ნაძვის ხის დემონტაჟი, ახალი მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი, საახალწლო აქსესუარების
დემონტაჟი სკვერებიდან და წრიულებიდან, საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი ბოძებიდან); საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2021 წლის დეკემბერი): ნაძვის ხის მონტაჟის სამუშაოები, სკვერების და
წრიულების გაფორმება სახალწლო აქსესუარებით, ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე, არსებული
მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება, ქუჩებისა და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით, საახალწლო
აქსესუარების მონტაჟი.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის
ქალაქის გაფორმება

სულ (ლარი)

531 841

2020-2021 წელს დამონტაჟებული საახალწლო
აქსესუარების და ნაძვის ხის დემონტაჟი

ერთეული

1

109 316

109 316

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის ნაძვის ხის მონტაჟის
სამუშაოები

ერთეული

1

39 500

39 500

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის სკვერების და
წრიულების გაფორმება სახალწლო
აქსესუარებით

ერთეული

474

47

22 280

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის ქუჩების გაფორმება
საახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე

ერთეული

2000

22

44 160

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის არსებული მანათობელი
კონსტრუქციების შეკეთება

ერთეული

3600

14

51 460

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის ქუჩებისა და ფასადების
გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით

ერთეული

5900

35

204 145

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის ქუჩებისა და სკვერების
გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით

ერთეული

774

37

28 480

2021-2022 წლის საშობაო-საახალწლო
დღესასწაულისათვის საახალწლო
აქსესუარების მონტაჟი

ერთეული

642

51

32 500

სულ ქვეპროგრამა

531 841

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის
ქალაქის გაფორმება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

x

4 კვარტალი
x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო
დამატებითი ინფორმაცია
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2020 წლის დეკემბერი - 2021 წლის იანვარი) მონტაჟიდემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 501 300 ლარს.
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2021 წლის დეკემბერი - 2022 წლის იანვარი) მონტაჟიდემონტაჟი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 531 841 ლარს.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაფორმებული ქუჩების
რაოდენობა
განხორციელებულია
ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები,
შექმნილია
სადღესასწაულო
გარემო

საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაფორმებული
სკვერების რაოდენობა
საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაფორმებული
შენობის ფასადების
რაოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

29

11

26

სამიზნე
მაჩვენებელი

29

11

26

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში ორჯერ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

მონიტორინგი

წელიწადში ორჯერ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

მონიტორინგი

წელიწადში ორჯერ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ქალაქის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

447 400

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

447 400

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას
ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო განწყობა. უკანასკნელ წლებში ქალაქში თანამედროვე
ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი,
უფრო სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის
ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო თვალსაზრისით.
შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი; მემორიალური დაფების
დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ-მდე); ქალაქში არსებული შენობანაგებობების ფასადებისა და კედლების დასუფთავება-გაწმენდა; გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების
დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში; ალმებისათვის მარტუღლების დამზადებამონტაჟი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი
ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ); ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ
ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ); არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით
დემონტაჟით; ქალაქში არსებული წრიული სადგარების შეღებვა (ერთი ფენა ანტიკოროზიული საღებავით, მეორე და მესამე
ფენა მაღალი ხარისხის საღებავით); ვიდეო-სათვალთვალო კამერებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი;
საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი; ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლადასუფთავება; ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

1. ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო
გაფორმებითი სამუშაოები
შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო
ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი

სულ (ლარი)
104 400

ცალი

6

400,00

2 400

მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი,
გრანიტის ფილებითა და წარწერით (ზომით
0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ-მდე).
ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების
ფასადებისა და კედლების დასუფთავებაგაწმენდა

ცალი

5

300,00

1 500

კვ.მ

30000

3,35

100 500

2. ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა/მმოტაჟითა
და დემონტაჟით

90 900

გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის
ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი
დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში

ცალი

3100

15,00

46 500

ალმებისათვის მარტუღლების დამზადებამონტაჟი

ცალი

300

10,00

3 000

ქალაქში არსებული სტაციონალური
ფლაგშტოკებისათვის დროშების შეკერვა,
გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი
ცვეთით (1,5მ x1,0მ)

ცალი

315

40,00

12 600

ქალაქში არსებული წრიული
სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და
მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით
(2,0მ x 1,0მ)

ცალი

320

45,00

14 400

არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x
6,0 მ) შეკერვა შემდგომი მონტაჟით
დემონტაჟით

ცალი

12

1200,00

14 400

3. ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების
საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი,
ქუჩის მიმართულების მანიშნებელის შეძენამონტაჟი

108 000

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო
ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი
ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერის
დამზადება-მონტაჟი

ცალი

ცალი

2000

45,00

90 000

100

180,00

18 000

4. ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების
მოვლა-დასუფთავება

56 800

ძეგლების მოვლა-დასუფთავება, მცირე
რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ,
ყოველთვიურად)(12 თვე)

თვე

12

1400,00

16 800

ბიუსტების მოვლა-დასუფთავება, მცირე
რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ,
ყოველთვიურად)(12 თვე)

თვე

12

1550,00

18 600

ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება, მცირე
რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ,
ყოველთვიურად)(12 თვე)

თვე

12

950,00

11 400

კვარტალი

4

1250,00

5 000

ცალი

100

50,00

5 000

მედეას ძეგლის გაწმენდა-გასუფთავება 40 მ. და
მეტი სიმაღლის წვდომის კალათიანი
ავტოამწეთი (კვარტალში ერთხელ)
ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი
ბანერების რემონტი

5. ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის
მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა
ამწეს მომსახურების ხარჯი

87 300

საათი

260

115,38

30 000

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა
შენახვა, შეკეთება-მოწყობა

57 300

სულ ქვეპროგრამა

447 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

1. ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა სახის სამხატვრო
გაფორმებითი სამუშაოები

x

x

x

x

2. ქალაქ ბათუმში დროშების შეძენა/მმოტაჟითა
და დემონტაჟით

x

x

x

x

3. ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი სახლების
საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი,
ქუჩის მიმართულების მანიშნებელის შეძენამონტაჟი

x

x

x

x

4. ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლადასუფთავება

x

x

x

x

5. ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის
მოვლა შენახვა, შეკეთება-მოწყობა

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელებულია
ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები,
შექმნილია
სადღესასწაულო
გარემო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

შედეგის
ინდიკატორები

საბაზისო
მაჩვენებელი

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

ბიუსტების, ძეგლების
და ქანდაკებების
რაოდენობა, რომელთა
მიმართ ხორციელდება
მიმდინარე მოვლადასუფთავება

32

32

რაოდენობა

ა(ა)იპ - მუნიციპალური
ა(ა)იპ - მუნიციპალური
წელიწადში ორჯერ
სერვისების სააგენტო
სერვისების სააგენტო

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში
სადღესასწაულო
დღეებში
გაფორმებული ქუჩების
რაოდენობა

10

9

რაოდენობა

ა(ა)იპ - მუნიციპალური
ა(ა)იპ - მუნიციპალური
წელიწადში ორჯერ
სერვისების სააგენტო
სერვისების სააგენტო

მონიტორინგი

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

მოგროვების
მეთოდი

