
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების მომსახურება
424 320 167 100 167 066 90 154

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების 

მომსახურება

90 397 100 19 195 400 19 813 000 23 618 000 27 770 700

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის 

მომსახურება

4 241 000 193 000 186 400 1 369 700 2 491 900

სულ პროგრამა 95 062 420 19 555 500 20 166 466 25 077 854 30 262 600

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

პროგრამის ბიუჯეტი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

2019-2022 წლები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა



გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2018 წელი 

(საბაზისო)
2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

შემცირებულია არსებული 

სასესხო ვალდებულებები

წლის 

განმავლობაში 

დაფარული 

სასესხო 

ვალდებულების 

ოდენობა

16 260 700 19 555 500 21 555 500 23 555 500 25 555 500 ლარი

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო 

სამსახური

მონიტორინგი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 



01 03 01

2019 წელი

167 100

0

167 100

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

12 1 575 18 900

12 12 350 148 200

167 100

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა წყარო

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დასახელება
პროდუქტები

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

საპროცენტო ხარჯების დაფარვა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

ძირი თანხის დაფარვა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  

სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო რიცხვისა.

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების 

დაფარვა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო 

ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სასესხო 

ვალდებულება 

დაფარულია 

ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ 

ვადებში

სასესხო 

ვალდებულების 

დაფარვის პირობების 

დარღვევის გამო 

დაკირებული 

პირგასამტეხლო

0 ლარი

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო 

სამსახური

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო 

სამსახური

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



01 03 02

2019 წელი

19 195 400

0

19 195 400

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 2 551 550 5 103 100

2 7 046 150 14 092 300

19 195 400

1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X

დამატებითი ინფორმაცია

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 

მიღებული სესხის ძირი თანხის დაფარვა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების 

საპროცენტო ხარჯების დაფარვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის ძირი თანხის 

დაფარვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 

მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების დაფარვა

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში 

შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების 

საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხის დაფარვა წელიწადში ორჯერ არაუგვიანეს 20-30 ივნისისა და 20-30 დეკემბრისა. 

დასახელება
პროდუქტები

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სასესხო 

ვალდებულება 

დაფარულია 

ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ 

ვადებში

სასესხო 

ვალდებულების 

დაფარვის პირობების 

დარღვევის გამო 

დაკისრებული 

პირგასამტეხლო

0 ლარი

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახური

წელიწადში ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახური

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



01 03 03

2019 წელი

193 000

0

193 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 96 500 193 000

193 000

1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული 

სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხის დაფარვა 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს წინაშე ნაკისრი ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) გადმოცემული სასესხო ვალდებულების სრულად და 

დადგენილ ვადებში შესრულება

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) 

მიღებული სესხის საპროცენტო ხარჯების დაფარვა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის 

საპროცენტო ხარჯების დაფარვა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სასესხო 

ვალდებულება 

დაფარულია 

ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ 

ვადებში

სასესხო 

ვალდებულების 

დაფარვის პირობების 

დარღვევის გამო 

დაკირებული 

პირგასამტეხლო

0 ლარი

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახური

წელიწადში ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახური

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 


