
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება სულ 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

ა(ა)იპ  - ბათუმის სპორტული ცენტრი 8 103 556 1 368 100 1 850 400 2 220 480 2 664 576

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია
7 758 617 1 758 617 2 000 000 2 000 000 2 000 000

სულ პროგრამა 15 862 172 3 126 716 3 850 400 4 220 480 4 664 576

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

2021-2024 წლები

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა

სპორტულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა წარმოუდგენელია 

მოწესრიგებული და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით მოწყობილი ინფრასტრუქტურისა და სპორტული 

ბაზების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ქალაქის მასშტაბით მოეწყო ათეულობით მინი სპორტული მოედანი, 

მაინც არასაკმარისია მათი რაოდენობა. თითქმის არ არსებობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებში სპორტული ინფრასტრუქტურა, ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული 

ინფრასტრუქტურის უმრავლესობა სარეაბილიტაციოა და საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარდა, 

კითხვაზე თუ რა უშლის ხელს დღეს სპორტის განვითარებას, არასაკმარის დაფინანსებასა და სპორტულ სექციებთან 

ერთად კვლევაში ჩართული ადამიანების უდიდესი ნაწილი პრობლემას ინფრასტრუქტურაში ხედავს. მოსახლეობა 

სპორტის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორად ასახელებს სპორტული ბაზებისა და მოედნების არ არსებობას და 

სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული 

სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2021 წელს  

მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიხედვით ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ ცენტრთან 

არსებული სექციების მხარდაჭერას.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

პროგრამის ბიუჯეტი

გამართული და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა და ხელშეწყობილია ცენტრთან

ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
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მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა



გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2020 წელი 

(საბაზისო)
2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

ფართობი,

რომელზეც 

მოწყობილია 

სპორტული 

ინფრასტრუქტურ

ა

- - 500 500 500 კვ.მ.

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ცენტრის ბაზაზე 

სპორტული 

სექციების 

რაოდენობა

6 6 8 8 10 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

სპორტულ 

სექციებში 

ჩართული 

ბავშვების 

რაოდენობა

350 450 500 530 570 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გამართული   და   

განახლებულია   

მუნიციპალური   სპორტული   

ინფრასტრუქტურა    და   

ხელშეწყობილია   ცენტრთან 

ასრებული სპორტული 

სექციების მუშაობა



05 02 01

2021 წელი

1 327 700

40 400

1 368 100

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 035 000

კაცი 38 11 037 419 400

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია - სპორტული ცენტრის განვითარება -  როგორც ზამთრის  სპორტის 

სახეობათა ასევე, სანიჩბოსნო, ქართული ჭიდაობის  და ავტოსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და დახურული  

სპორტული დარბაზის მატერიალური ბაზის მოვლა -  პატრონობა: სპორტული და გასართობი ღონისძიებების 

ორგანიზება;  ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეყობა; 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, ხელშეწყობა და განვითარება;  ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის  სპორტის 

სახეობების მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებისათვის 

ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; ცენტრის შეუფერხებელი და გამართული 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ყინულისა  დარბაზის მოვლა-შენახვა;  სპორტული 

ტრადიციების შენარჩუნება, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, 

ჯილოდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის 

წარმოება.                                                                                                                                     

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეისა და ფიგურული ციგურაობის მიმართულების განვითარება-სპორტული  

ინვენტარის ,ყინულზე სასრიალო დამხმარე ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის 

შეძენა, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით, ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონიძიებებში 

მონაწილეობის მიღება.    

ფიგურული ციგურაობისა და ჰოკეის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ნიჩბოსანთა და ავტოსპორტის განვითარების ხელშეწყობა,  სპორტული  ინვენტარის, 

სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება, 

მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონიძიებებში მონაწილეობის 

მიღება.  ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტის ამ სახეობების გამართული 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.                                                                                                                                                                                        

სპორტული ცენტრის ბაზაზე  ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერა, რომლის მიზანია ამ ადამიანების ინტეგრირება 

საზოგადოებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. სპორტული ცენტრის ბაზაზე  ქართული ჭიდაობის  

მხარდაჭერა, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

შრომის ანაზღაურება 

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ  - ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა, ცენტრთან არსებული 

სპორტული სექციების  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

მართვა და ადმინისტრირება 



კაცი 9 7 733 69 600

546 000

4 900

1 4 900 4 900

1 3 000

1 4 000

38 400

კაცი 2 19 200 38 400

135 000

კაცი 6 16 500 99 000

5 7 200 36 000

62 400

1 1 000 12 000

კაცი 3 6 800 20 400

6 5 000 30 000

22 200

კაცი 1 14 400 14 400

1 7 800 7 800

57 000

კაცი 14 4 072 57 000

13 200

კაცი 2 6 600 13 200

1 368 100

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

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა

 შტატგარეშე შრომის ანაზღაურება

მართვა და ადმინისტრირება 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის განახლება

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის 

განვითარება 

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის 

პროგრამა

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის განახლება

შრომის ანაზღაურება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

სპორტული საქონელი (სპორტული ნავები)

დასახელება

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული 

ციგურაობის სექაციის განვითარება 

სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა

ჯიხურის შეძენა

ტელევიზორის შეძენა

ფოტოაპარატის შეძენა 

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის 

განვითარება 

შრომის ანაზღაურება 

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული 

ციგურაობის სექაციის განვითარება 

შრომის ანაზღაურება 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 

ინსტრუქტორები

სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა

ავტოსპორტის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა 

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება



x x x x

x x x x

x x x x

დამატებითი ინფორმაცია

ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

უზრუნველყოფილია ცენტრის სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება,, მხარდაჭერილია

არსებული სპორტული სექციების  განვითარება

ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის 

პროგრამა

ავტოსპორტის სექციის განვითარების 

ხელშეწყობა 



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ცენტრის ბაზაზე 

სპორტული სექციების 

რაოდენობა

6 6 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

სპორტულ სექციებში 

ბავშვების რაოდენობა 

(არანაკლებ)

450 450 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

ცენტრის ბაზაზე 

არსებული ზამთრის 

სპორტული კლუბების 

რაოდენობა

3 3 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

ცენტრის სპორტული 

ინფრასტრუქტურის 

გამართული 

ფუნქციონირება,, 

მხარდაჭერილია 

არსებული სპორტული 

სექციების  

განვითარება



05 02 02

05 02 03

2021 წელი

1 758 617

0

1 758 617

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

კვ.მ. 363 159 57 563

კვ.მ. 252 146 36 738

კვ.მ. 264 143 37 757

კვ.მ. 264 169 44 491

კვ.მ. 455 151 68 679

კვ.მ. 246 172 42 399

დასახელება
პროდუქტები

აღმაშენებლის #3-ში არსებული სპორტული 

მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

იოანე ლაზის 1-შესახვევი #6 არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

მეფე მირიანის მე-3 ჩიხში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ნონეშვილის ქუჩა #58/60-ში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ძმები ნობელები  ქუჩა #44-ში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

სვიშევსკის  ქუჩა #141-ში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ 

აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის 

შექმნა. 

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა 

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:



კვ.მ. 961 219 210 754

კვ.მ. 339 312 105 650

კვ.მ. 946 250 236 585

პროექტი 1 132 000 132 000

1 758 617

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

იოანე ლაზის 1-შესახვევი #6 არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქუჩა #56 მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, კახაბრის #30-ში მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ივანე მესხის #1-ში არსებული სპორტული 

მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქ.ბათუმში, პარმენ რურუას ქ.N13-ში მდებარე 

სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება

ქ. ბათუმში, ხიხანის და ხანძთის ქუჩების 

მონაკვეთში სპორტული მოედნის მოწყობა

კვ.მ.

ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ.#55/57 საცხოვრებელი 

სახლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

2 411

ქ.ბათუმში, პუშკინის ქ. #137/139-ში  მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის ეზოში სპორტული 

მოედნის მოწყობა

326 786 001

ქ. ბათუმი, ხახული მე-2 შესახვევი #67-ში 

მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი 

#2-ში მდებარე სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, სვიმონ კანანელი #1 მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, აფსაროსის გზატკეცილი 3-

შესახვევი #4-ის მიმდებარედ მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #70-ის მიმდებარედ 

მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ანდრონიკაშვილი 49ა  (ყოფილი 

შაფათავას #38) მდებარე სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, თამარ მეფის მესამე შესახვევი #2-

ის მიმდებარედ არსებული სპორტული 

მოედნის  რეაბილიტაცია

აღმაშენებლის #3-ში არსებული სპორტული 

მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა 

(მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი -იდეა 

ბათუმი)
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ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #70-ის მიმდებარედ 

მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ.ბათუმში, პუშკინის ქ. #137/139-ში  მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის ეზოში სპორტული 

მოედნის მოწყობა

ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ.#55/57 საცხოვრებელი 

სახლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ანდრონიკაშვილი 49ა  (ყოფილი 

შაფათავას #38) მდებარე სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა 

(მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი -იდეა 

ბათუმი)

მეფე მირიანის მე-3 ჩიხში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ქ.ბათუმში, პარმენ რურუას ქ.N13-ში მდებარე 

სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება

ქ. ბათუმში, თამარ მეფის მესამე შესახვევი #2-ის 

მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის  

რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი #2-

ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, სვიმონ კანანელი #1 მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, აფსაროსის გზატკეცილი 3-შესახვევი 

#4-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, ხიხანის და ხანძთის ქუჩების 

მონაკვეთში სპორტული მოედნის მოწყობა

ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქუჩა #56 მდებარე 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, კახაბრის #30-ში მდებარე სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმი, ხახული მე-2 შესახვევი #67-ში 

მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

ნონეშვილის ქუჩა #58/60-ში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ძმები ნობელები  ქუჩა #44-ში არსებული 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

სვიშევსკის  ქუჩა #141-ში არსებული სპორტული 

მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ივანე მესხის #1-ში არსებული სპორტული 

მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები



ქ. ბათუმი, შარაშიძის ქუჩა #56 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, კახაბრის #30-ში მდებარე

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ხახული მე-2 შესახვევი #67-ში მდებარე სპორტული მოედნის

რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი #2-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ.

ბათუმი, სვიმონ კანანელი #1 მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, აფსაროსის გზატკეცილი 3-

შესახვევი #4-ის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #70-ის მიმდებარედ

მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; ქ, ბათუმში, პუშკინის ქ. #137/139-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოში

სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ.#55/57 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის

რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, ანდრონიკაშვილი 49ა (ყოფილი შაფათავას #38) მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია;

ქ.ბათუმში, თამარ მეფის მესამე შესახვევი #2-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

მრავალწლიანი პროექტია,  სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2020-2021 წ. წ.) შეადგენს 1 199 998,47 ლარს.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რეაბილიტირებული 

სპორტული მოედნების 

რაოდენობა

5 14 რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

ტერიტორიის 

ფართობი, რომელზეც 

მოეწყო სპორტული 

მოედნები

2310 1106 კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

მოწყობილი 

სპორტული მოედნების 

რაოდენობა

- 2 კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განახლებულია 

ქალაქის სპორტული 

ინფრასტრუქტურა


