დანართი 1
პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პრიორიტეტის
დასახელება
ინფრასტრუქტურისა
და მუნიციპალური
კომუნალური
სერვისების
განვითარება

პროგრამის
კოდი

03 02

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

საბაზისო კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
განვითარება

26 592 899

26 592 899

26 033 211

26 033 211

სულ პრიორიტეტზე
მიმართული სახსრები

26 592 899

26 592 899

26 033 211

26 033 211

პროგრამის დასახელება

დანართი 2
პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პროგრამის დასახელება

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი

03 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით გათვალისწინებული
ქვეპროგრამები

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

3 942 118

3 942 118

3 436 035

3 436 035

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლაექსპლუატაცია

1 752 495

1 752 495

1 682 075

1 682 075

სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის
ამოღება- გატანა შლამწოვის
საშუალებით (საჭიროებისამებრ)

182 000

182 000

182 000

182 000

ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და
შლამის გატანა
ნაგავსაყრელზე (<2 მ სიფართე )( გრძ.მ)

708 000

708 000

684 400

684 400

სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის
გატარებით,შლამის ამოღება და გატანა (
გრძ.მ)

175 000

175 000

175 000

175 000

ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული
ლითონის ცხაურის კაპიტალური
შეკეთება (გრძ.მ)

30 000

30 000

29 430

29 430

მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და
შლამის გატანა(კბ.მ)

150 000

150 000

150 000

150 000

სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება
(რაოდენობა)

38 400

38 400

38 400

38 400

სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთებაშეცვლა (საჭიროებისამებრ) (გრძ.მ)

5 500

5 500

5 500

5 500

სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთებაშეცვლა (100 დან 300 მმ-მდე ) ( გრძ.მ)

49 000

49 000

47 600

47 600

60 000

60 000

60 000

60 000

5 100

5 100

4 000

4 000

შთანთქმელი ჭების მონტაჟი (ცალი)

10 495

10 495

12 595

12 595

დახურული სანიაღვრე
არხების(ცენტრალური კოლექტორების
გამოკლებით) გაწმენდა,შლამის ამოღება
და გატანა (გრძ.მ)

30 000

30 000

29 900

29 900

ზღვაში გამავალი არხების (11
გამავალი ) ექსკავაცია /გაწმენდა (სთ)

162 000

162 000

146 250

146 250

გადახურვის ფილის შეცვლა (კვ.მ)

130 000

130 000

100 000

100 000

სანიაღვრე არხების სანიტარული და
ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე); (ლიტრი)

17 000

17 000

17 000

17 000

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და
მოვლა-პატრონობა - 03 02 01/03 02 05

ბეტონის არხის კედლების შეკეთება
(საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) (
გრძ.მ)
გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება
(საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)(
გრძ.მ)

სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა

90 000

90 000

89 984

89 984

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და
კაპიტალური რეაბილიტაცია

1 825 748

1 825 748

1 391 589

1 391 589

მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის
მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა

148 949

148 949

136 377

136 377

შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ
სანიაღვრე არხების მოწყობა

134 014

134 014

119 108

119 108

სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან
სანიაღვრე არხის მოწყობა

252 300

252 300

252 211

252 211

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

344 460

344 460

342 784

342 784

აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან
დავით აღმაშენებლის ქუჩის წრიულამდე
სანიაღვრე არხის მოწყობა

432 650

432 650

361 854

361 854

'გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის
მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

39 100

39 100

35 992

35 992

აეროპორტის გზატკ. N7 ქვეგანაყოფის
მიმდებარედ სანიაღვრე არხი

59 500

59 500

0

0

ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე
არხის მოწყობა

178 900

178 900

85 543

85 543

ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე
არხების მოწყობა

235 875

235 875

57 720

57 720

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის
სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

4 375

4 375

3 141

3 141

წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა

269 500

269 500

269 246

269 246

ჟილინის არხის კაპიტალური
რეკონსტრუქციის სამუშაოები

157 800

157 800

157 754

157 754

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლაექსპლუატაცია

17 300

17 300

17 201

17 201

მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული
ქუჩების სანიაღვრე სისტემის
რეაბილიტაცია

85 284

85 284

85 175

85 175

შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის სანიაღვრე
ქსელის მოწყობა

9 116

9 116

9 115

9 115

3 225 736

3 225 736

3 026 287

3 026 287

476 187

476 187

447 562

447 562

1 644 293

1 644 293

1 510 114

1 510 114

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - 03 02
02/03 02 06
გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის
რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო
მიწის ნაკვეთის შესყიდვა
შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ.
ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
შემოერთებული ტერიტორიების
წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი
ეტაპის დაფინანსების მიზნით

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის
გაზრდა

88 400

88 400

88 400

88 400

თოდოგაურის დასახლებაში წყლის
სისტემის მოწყობა

409 756

409 756

409 615

409 615

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
შემოერთებული ტერიტორიების
წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე
ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის
მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი)

570 600

570 600

542 061

542 061

ხახულის ქუჩის II შესახვევში
წყალმომარაგება

26 400

26 400

25 554

25 554

წყლის სისტემების რეაბილიტაციის
სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

10 100

10 100

2 981

2 981

1 960 945

1 960 945

1 960 890

1 960 890

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა
ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის
ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით

1 960 945

1 960 945

1 960 890

1 960 890

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის
თანადაფინანსება - 03 02 04

17 464 100

17 464 100

17 609 998

17 609 998

შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება

1 087 500

1 087 500

1 087 500

1 087 500

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა
გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და
სხვა) თანადაფინანსება

9 277 244

9 277 244

11 874 393

11 874 393

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის
პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება

7 099 356

7 099 356

4 648 105

4 648 105

26 592 899

26 592 899

26 033 211

26 033 211

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 03 02 03

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

დანართი 6
პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება
პროგრამის დასახელება
პროგრამის კოდი

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
03 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები:
კაპიტალურად რეაბილიტირდა 3 231 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი;
რეგულარულად განხორციელდა166500 გრძ.მ სანიაღვრე არხებისა და
მილების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშოები.
სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის შესყიდულ იქნა მიწის
ნაკვეთი; გაიზარდა შპს "ბათუმის წყალისა" და სს "აჭარის წყლის
პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ალიანსის" კაპიტალი; თოდოგაურის დასახლებაში მოეწყო წყლის
ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და
სისტემა; ხახულის ქუჩის II შესახვევში მოეწყო წყალმომარაგების სისტემა.
წარმოქმნილი დაბრკოლებები
შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის
სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით.
შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება; პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და
სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება;
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა
რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება.
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების
შუალედური შედეგები

არსებითად
მიღწეულია

მიღწეულია

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლაპატრონობა

X

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

X

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

X

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის
თანადაფინანსება

X

პროგრამის საბოლოო შედეგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

დაგეგმილი მდგომარეობა

ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქალაქის
ძველ
საზღვრებში
რეაბილიტირებულია
წყლის,
წყალარინებისა
და
სანიაღვრე
სისტემის
ინფრასტრუქტურა,
უზრუნველყოფილია უწყვეტი და
მოთხოვნის
შესაბამისი
წყალმომარაგება

ქალაქის
ძველ
საზღვრებში
რეაბილიტირებულია
წყლის,
წყალარინებისა
და
სანიაღვრე
სისტემის
ინფრასტრუქტურა,
უზრუნველყოფილია უწყვეტი და
მოთხოვნის
შესაბამისი
წყალმომარაგება

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

მუნიციპალურ
წყლის
კომპანიაში
რეგისტრირებულ
ი აბონენტების
საერთო
რაოდენობა

80000

75692

მუნიციპალურ
წყლის
კომპანიაში
რეგისტრირებულ
ი უწყვეტი
წყალმომარაგების
სერვისის
მიმღები
აბონენტების
საერთო
რაოდენობა

65200

70448

გამწმენდ
ნაგებობებში
ჩართული
საკანალიზაციო
ქსელის %-ლი
მაჩვენებლი

60

60

ექსპლუატაციაში
არსებული
სანიაღვრე ქსელი

101

101

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა
პროგრამის დასახელება

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კოდი

03 02 01
03 02 05

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია - ღონისძიების
ფარგლებში შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: სანიაღვრე ჭების წმენდა
და შლამის ამოღება -გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) - 26
000 ცალი; ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე
(< 2 მ;> 2მ სიფართე) - 12 000 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის
გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა - 17 500 გრძ.მ.; ღია სანიაღვრე
არხებზე არსაბული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება - 1 000 გრძ.მ.;
მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა - 37 500 კუბ.მ.;
სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) - 400 ცალი; სანიაღვრე
მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (500მმ) - 50 გრძ.მ.;
სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა (100მმ-დან 300მმ-მდე) - 700
გრძ.მ.; ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის
განმავლობაში) - 200 გრძ.მ.; გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება
(საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 100 გრძ.მ.; შთანმთქმელი ჭების
მონტაჟი - 25 ცალი; დახურული სანიაღვრე არხების (ცენტრალური
კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა - 2 990
გრძ.მ.; ზღვაში გამავალი არხების (11 გამავალი) ექსკავაცია / გაწმენდა - 1 800
სთ; გადახურვის ფილის შეცვლა - 200 კვ.მ.; სანიაღვრე არხების სანიტარული
და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე) - 1 000 ლიტრი.
სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა - შეძენილ იქნა 300 ცალი ჭის სახურავი.
სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა მოეწყო 398 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი და 7 ცალი თუჯის ცხაურა; მოეწყო 124
გრ.მ. გოფრირებული და 21 გრ.მ. დახურული რკ.ბეტონის მილი; გაიხარჯა
104 კბ.მ. ბეტონი. (დასრულდა).
შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა - ღია
ცხაურიანი არხისთვის 368 გრძ.მ.-ზე ჩამოისხა სხვადასხვა კვეთის 48,5 კუბ.მ.
რკ.ბეტონის ღარი; დაიგო 10,8 კვ.მ ასფალტი; მოეწყო 63 გრძ.მ. რკ.ბეტონის
მილი. (დასრულდა).

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები,
მათი აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი დაბრკოლებები

სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა - 80 გრძ.მ.-ზე
დაიგო 270 კვ.მ. ასფალტი; მოეწყო 29 ცალი ცხაურა ჩარჩოთი და 526 გრ.მ.
დახურული სანიაღვრე არხი; გაიხარჯა 197,8 კბ.მ. ბეტონი. (დასრულდა).
ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა მოეწყო 269 გრ.მ. რკინა ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე არხი, 807 გრ.მ.
რკინა ბეტონის მილი და 32 ცალი სანიაღვრე ჭა; დაიგო 150 კვ.მ. ასფალტის
საფარი. (დასრულდა).
აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის
წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 250 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი,
98,79 კბ.მ. სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა და 52 ცალი
თუჯის ცხაურა. (დასრულდა).
გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა მოეწყო 237 გრძ.მ. სანიაღვრე მილი და 12 ცალი თუჯის ცხაურა.
(დასრულდა).

აეროპორტის გზატკ. N7 ქვეგანაყოფის მიმდებარედ სანიაღვრე არხი სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს (მომწოდებელს დოკუმენტაცია არ
წარმოუდგენია შესრულებულ სამუშაოებზე).
ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 28 გრძ.მ.
სანიაღვრე არხი, 133,48 კბ.მ. საყრდენი კედელი და 2 ერთეული ხიდბოგირი.
(დასრულდა).
ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა - მოეწყო 140 გრძ.მ.
რკინა-ბეტონის სანიაღვრე მილი.
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური
ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო
გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე;
შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების,
ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო
ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ
პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე,
მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და
მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული
შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა
დოკუმენტების არსებობაზე.
წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები -

ფაქტობრივი

რეაბილიტირებულია სანიაღვრე
ქსელის ინფრასტრუქტურა და
უზრუნველყოფილია სანიაღვრე
არხების მოვლა-ექსპლოატაცია

განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
და უზრუნველყოფილ იქნა
სანიაღვრე არხების მოვლაექსპლუატაცია

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის სტატუსი:
სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

ფაქტობრივი

კაპიტალურად
რეაბილიტირებული
სანიაღვრე არხების
საერთო სიგრძე

გრძ.მ

3785

3231

სანიაღვრე არხებისა
და მილების საერთო
სიგრძე, რომლებზეც
რეგულარულად
ხორციელდება
მიმდინარე მოვლაპატრონობის და
გაწმენდის სამუშოები

გრძ.მ

166500

166500

ზღვაში გასასვლელი
არხების რაოდენობა,
რომლებზეც
რეგულარულად
ხორციელდება
გაწმენდის სამუშოები

რაოდენობა

11

11

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა
პროგრამის დასახელება

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კოდი

03 02 02
03 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის
საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა - სასმელი წყლის რეზერვუარის
მშენებლობისათვის შესყიდულ იქნა მიწის ნაკვეთი
შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების
პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით - გაიზარდა შპს "ბათუმის წყალის"
კაპიტალი - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული
ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის
დაფინანსების მიზნით.
სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა - გაიზარდა "აჭარის წყლის
ალიანსის" კაპიტალი.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა,
წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები

თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა - რეზერუარის
მოსაწყობათ განხორციელდა სანტექნიკური სამუშაოები; მოეწყო 4875 გრძ.მ.
წყალსადენის მილი, 150 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარი, წყალსადენის ქსელი
და ლითონბადის ღობე; მოიხრეშა რეზერუარის მიმდებარე ტერიტორია;
ბეტონით ჩამოისხა 2686 კუბ.მ. სატუმბი სადგური. (დასრულდა).
ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების
წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის
მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი) - გაითხარა 33.75 კბ.მ. ტრანშეა;
ტრანშეაში მოეწყო 4 140 გრძ.მ. პოლიეთილენის მილი.
ხახულის ქუჩის II შესახვევში წყალმომარაგება - მოეწყო 640 გრძ.მ. სასმელი
წყლის მილი, 540 მ. პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ფირი. (დასრულდა).
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური
ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო
გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე;
შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების,
ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო
ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა
და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე
გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური
პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა
და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.

დაგეგმილი
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -

გაუმჯობესებულია
მოსახლეობისათვის
წყალმომარაგების მომსახურება

დაგეგმილი

ფაქტობრივი
გაუმჯობესდა მოსახლეობისათვის
წყალმომარაგების მომსახურება

ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და
განმარტებები

შემოერთებული
ტერიტორიების
წყალმომარაგების
სამუშაოების
შედეგად
მუნიციპალურ წყლის
კომპანიაში
დამატებით
რეგისტრირებული
აბონენტების
რაოდენობა

რაოდენობა

1050

1424

გონიოს დასახლებაში
სასმელი წყლის
რეზერვუარის
მშენებლობისათვის
შესყიდულია მიწის
ნაკვეთი

რაოდენობა

1

1

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კოდი

03 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა,
წარმატებები და წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის
სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით - გაიზარდა შპს "ბათუმის
წყალის" კაპიტალი ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე
დაერთების მიზნით .

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -

ქალაქის რეაბილიტირებულ
უბნებში ეზოების საკანალიზაციო
ქსელი ფუნქციონირებს
შეუფერხებლად

ფაქტობრივი
განხორციელდა ქალაქის
რეაბილიტირებულ უბნებში
ეზოების საკანალიზაციო
ქსელის შეუფერხებლად
ფუნქციონირება

დაგეგმილი
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
სტატუსი:
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები
და განმარტებები

კანალიზაციის ახალ
ქსელში ჩართული
აბონენტების
რაოდენობა

მიღწეულია

რაოდენობა

არსებითად
მიღწეულია

ფაქტობრივი

3500

ნაწილობრივ
მიღწეულია

2214

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის კოდი

03 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება - განხორციელდა შპს ”ბათუმის წყალის” სუბსიდირება.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი
აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო,
საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა
დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება.
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება განხორციელდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი
თანადაფინანსება.

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები - პროექტი ხორციელდება
შეუფერხებლად, შენარჩუნებულია
წყალმომარაგების არსებული
ტარიფები

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

აბონენტების
რაოდენობა, რომელიც
ჩართულია
წყალმომარაგების ახალ
სისტემაში

75000

4668

აბონენტების
რაოდენობა, რომელიც
ჩართულია
წყალარინების ახალ
სისტემაში

40000

2475

0,51

0,51

წყალმომარაგების
ტარიფი ფიზიკურ
პირებზე

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი
სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა
რეაბილიტაციის პროექტის
განხორციელება მიმდინარეობს
შეუფერხებლად და
შენარჩუნებულია
წყალმომარაგების არსებული
ტარიფები
ფაქტობრივი

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

