
(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება 
პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის  

საკასო შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება

01 07

თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის გაძლიერება

63 000 63 000 42 758 42 758

63 000 63 000 42 758 42 758

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები



(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები
გასული წლის 

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

2018 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევის 

გამოცემა
2 000 2 000 1 445 1 445

საინფორმაციო მასალების დამზადება და 

გავრცელება
21 000 21 000 10 314 10 314

საინფორმაციო მასალების მედია საშუალებებში 

განთავსება
6 800 6 800

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით საუბნო 

კავშირების ჩამოყალიბება და განვითარება
33 200 33 200 30 999 30 999

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 63 000 63 000 42 758 42 758

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

გაძლიერება

01 07

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა



პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

გაძლიერება

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

გაძლიერება

01 07

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის ადმინისტრაცია

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირებულობა 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ და გაზრდილია მოქალაქეთა 

ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების 

პროცესში საინფორმაციო მასალების დამზადება მათ შორის:  8 

საინფორმაციო-სარეკლამო ვიდეორგოლისა და 1500 ცალი 

საინფორმაციო ბუკლეტის დამზადებისთვის. ყველა საინფორმაციო 

რგოლი, შესაბამისი პერიოდულობით განთავსდა საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის საეთერო ბადეში, ასევე, მერიისა და 

მერის ფეისბუქის გვერდების საშუალებით. მუნიციპალური 

პროგრამების შესახებ დამზადებული საინფორმაციო ბუკლეტები, 

მოსახლეობაში გავრცელების მიზნით, გადაეცა მერიის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებს, ასევე, გავრცელდა მერიის მიერ 

ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებაზე. გასათვალისწინებელია, რომ 

ხელშეკრულებით აყვანილ იქნა თანამშრომელი, რომელიც, მასზე 

დაკისრებულ სხვა მოვალეობებთან ერთად, რეგულარულად 

უზრუნველყოფს მერიის საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო 

ვიდეორგოლების დამზადებას, რამაც საინფორმაციო ვიდეორგოლების 

დამზადების მომსახურების შესყიდვის საჭიროება შეამცირა



ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის

არგუმენტაცია:

ჩატარებული საჯარო შეხვედრების 

რაოდენობა - 15
ჩატარდა 38  საჯარო შეხვედრები

დაგეგმილი

საუბნო კავშირების მიერ 

შემუშავებული ინიციატივების 

რაოდენობა - 26

ხელშეკრულებით აყვანილ იქნა თანამშრომელი, რომელიც, მასზე

დაკისრებულ სხვა მოვალეობებთან ერთად, რეგულარულად

უზრუნველყოფს მერიის საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო

ვიდეორგოლების დამზადებას, რამაც განაპირობა ქვეპროგრამის

შესრულების/დაფინანსების დაბალი მაჩვენებელი

ფაქტობრივი

შემუშავებულ იქნა სხვადასხვა 

ინიციატივები

უზრუნველყოფილია 

საზოგადოების ინფორმირებულობა 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის 

შესახებ და გაზრდილია 

მოქალაქეთა ჩართულობა 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში 

უზრუნველყოფილია 

საზოგადოების ინფორმირებულობა 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის 

შესახებ და გაზრდილია 

მოქალაქეთა ჩართულობა 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში 

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

გაშუქებული ნიუსების 

მაჩვენებლის გაზრდა წინა წელთან 

შედარებით - 10%

წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 

34%


