დანართი 1

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
პრიორიტეტის
დასახელება

პროგრამის კოდი

ინფრასტრუქტურისა და
მუნიციპალური
კომუნალური
სერვისების განვითარება

03 03

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
შესრულება

(ლარებში)
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

ეკოლოგიური მდგომარეობის
გაუმჯობესება და სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურის განვითარება

19 186 197

14 221 097

17 218 685

12 851 492

სულ პრიორიტეტზე მიმართული
სახსრები

19 186 197

14 221 097

17 218 685

12 851 492

პროგრამის დასახელება

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

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

პროგრამის კოდი

03 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით გათვალისწინებული
ქვეპროგრამები

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

8 199 697

8 199 697

7 555 092

7 555 092

4 023 197

4 023 197

3 700 056

3 700 056

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
დღეში ორჯერ, კვ.მ

2 428 689

2 428 689

2 226 169

2 226 169

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
დღეში ერთჯერ, კვ.მ

971 663

971 663

890 691

890 691

ქალაქის ტერიტორიის დამატებით
მესამეჯერ დაგვა-დასუფთავება
სეზონურად (19 ქუჩაზე, ივნისისექტემბერი), კვ.მ

60 218

60 218

60 218

60 218

ქალაქის მწვანე საფარის დასუთავება
დღეში ერთჯერ, კვ.მ

177 076

177 076

162 320

162 320

ქალაქში არსებული ეზოების ფართის
დასუფთავება თვეში 3-ჯერ, კვ.მ

194 771

194 771

178 540

178 540

სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში
სამჯერ (იანვარი-აპრილი,
ოქტომბერი–დეკემბერი), კვ.მ

30 864

30 864

30 864

30 864

სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე
სეზონურად (მაისი-სექტემბერი), კვ.მ

84 916

84 916

84 916

84 916

ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების
გარეცხვა, ცალი

75 000

75 000

66 338

66 338

224 900

224 900

59 032

59 032

ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად
დღეში ორჯერ (198600 კვ.მ), დღე

61 150

61 150

51 557

51 557

ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორეცხვა,
რეისი

9 750

9 750

7 475

7 475

ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის
საფარისაგან გაწმენდა (700000 კვ.მ),
რაოდენობა

84 000

84 000

0

0

მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშოები - 100
ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში,
ტონა

50 000

50 000

0

0

ქალაქიდან თოვლის გატანა, კბ,მ;

20 000

20 000

0

0

316 800

316 800

316 800

316 800

3 547 200

3 547 200

3 394 360

3 394 360

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 03 01
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
დღეში ორჯერ, კვ.მ

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი
სამუშაოები

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში
მოძრაობის აღკვეთა, თვე
ნარჩენების გატანა, (ტონა)

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და
სანიტარული მომსახურება, (თვე)

87 600

87 600

84 845

84 845

პარკების, სკვერებისა და მოედნების
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და
მშენებლობა - 03 03 02/03 03 08

242 200

242 200

223 970

223 970

ზუბალაშვილის ქ. #39-ს მიმდებარედ სკვერის
კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები

22 100

22 100

22 095

22 095

ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის
მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები

6 000

6 000

6 000

6 000

ახმეტელის ქN1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა
და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო
დრამატული თეატრის მიმდებარედ
არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით
მოწყობა

18 000

18 000

17 078

17 078

ი.ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში
საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის
მშენებლობა (კვ.მ)

61 600

61 600

59 803

59 803

კ. ლესელიძის ქN5 დაN6 საცხოვრებელ
სახლებს შორის ფანჩატურის მოწყობა

16 500

16 500

15 962

15 962

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის
მოვლა-შენახვა, შეკეთება მოწყობა.

29 725

29 725

22 007

22 007

ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა
დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია

9 000

9 000

9 000

9 000

ცენტრალური პარკის დაცვა

79 275

79 275

72 025

72 025

2854200

2844200

2205311

2198848

2 456 340

2 446 340

1 841 733

1 835 270

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

29 800

29 800

15 113

15 113

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლაექსპლუატაცია

368 060

368 060

348 465

348 465

627 900

467 900

586 756

456 482

627 900

467 900

586 756

456 482

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 03 03 05

5 873 700

1 078 600

5 297 045

1 066 589

ადმინისტრირება და მართვა

2861400

0

2793791

0

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები - 03 03 03
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე
ღონისძიებები

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა - 03
03 04
ადმინისტრირება და მართვა
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა

შრომის ანაზღაურება

1777500

1752740

საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე
ხარჯები

1003900

973241

80000

67811

165300

61908

შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის
ანაზღაურება
მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის,
შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის
ღონისძიებები

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და
სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლაპატრონობა

178700

70950

სერვისების განვითარება და მარკეტინგული
ღონისძიებები

39000

25007

შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში
მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება

68500

52798

ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ
შემეცნებითი პროექტები

27000

22774

გოდერძის ალპურ ბაღში შიდა გზებისა და
ბილიკების მოწყობის სამუშაოები

279900

279544

მუდმივმოყვავილე სკვერის რეაბილიტაციის
სამუშაოები

256200

256200

256102

256102

ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე ვიზიტორთა
დასასვენებელი სკვერის (პარკის) მოწყობა

290000

91400

246158

91400

ელექტრო სადენებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩაწყობა
(გრძ.მ.)

688000

688000

679087

679087

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება

44000

15260

ბოტანიკურ ბაღში ბიბლიოთეკის შენობის
რეაბილიტაცია

25000

21369

ლაბორატორიის შენობის რეაბილიტაცია

120000

106268

ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო
სამუშაოები

18000

17922

გოდერძის ალპურ ბაღში ხის სახლის
მშენებლობა

63700

58871

გოდერძის ალპურ ბაღში საპიკნიკე სივრცის
მოწყობა

32000

გოდერძის ალპურ ბაღში მეფუტკრის სახლის
მშენებლობა

40000

37912

გოდერძის ალპურ ბაღში გაბიონების აღდგენარესტავრაცია

6000

5033

საჰაერო საბაგირო გზის დემონტაჟი

43000

ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის
ღონისძიებები

232300

210574

მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება

395700

295717

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - 03 03
06/03 03 09

43000

40000

40000

1 388 500

1 388 500

1 350 511

1 350 511

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის
ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი2018 წლის იანვარი)

881 900

881 900

881 816

881 816

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის
ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი2019 წლის იანვარი)

148 697

148 697

144 668

144 668

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები

162 703

162 703

141 205

141 205

9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის
დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა
და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

78 300

78 300

77 290

77 290

შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი
სახლების ფასადების შეფუთვა (კვ.მ)

105 500

105 500

99 802

99 802

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

11 400

11 400

5 730

5 730

ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას
ქუჩების კვეთაში არსებული თაღის
დეკორატიული განათება

5 658

5 658

0

0

ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი

5 742

5 742

5 730

5 730

19 186 197

14 221 097

17 218 685

12 851 492

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების
განვითარება

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი

03 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები:
წლის განმავლობაში, რეგულარულად ხორციელდებოდა 2759330 კვ.მ.
ტერიტორიის ფართობზე დასუფთავებითი და 198600 კვ.მ. ტერიტორიის
ფართობზე მორწყვითი სამუშაოები; ნაგავსაყრელზე გატანილ იქნა
71599,2 ტ. ნარჩენი.
მოეწყო ფანჩატური და 172,5 გრძ.მ. დეკორატიული ღობე.
საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმდა 27 ქუჩა
და 11 სკვერი; წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებთან
დაკავშირებით გაფორმდა 9 ქუჩა; დამზადდა 9 აპრილის ხსოვნისა და
დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალი.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების
შუალედური შედეგები

მიღწეულია

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

X

პარკების, სკვერებისა და მოედნების
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და
მშენებლობა

X

არსებითად
მიღწეულია

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
X

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

X
დაგეგმილი მდგომარეობა

ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქალაქში გაუმჯობესებულია
ეკოლოგიური და საცხოვრებელი
გარემო

ქალაქში გაუმჯობესდა
ეკოლოგიური და საცხოვრებელი
გარემო

დაგეგმილი
ქალაქის
ტერიტორიის
ფართობი, სადაც
მოწყობილია
სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურ
ა
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მიუღწეველია

X

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

პროგრამის საბოლოო შედეგი

ნაწილობრივ
მიღწეულია

ფაქტობრივი

773400

ერთ სულზე
გამწვანებული
ტერიტორიის
საშუალო
ფართობი
ქალაქის
ტერიტორიის
ფართობი, სადაც
ხორციელდება
დასუფთავების
სერვისი

-

-

773400

-

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის კოდი

03 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები - განხორციელდა შემდეგი
სახის სამუშაოები: 1405410 კვ.მ. ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში 2-ჯერ 1452257 კვ.მ.; 1124610 კვ.მ. ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში 1-ჯერ 1162097კვ.მ.; 209090 კვ.მ. ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დასუფთავება 83636კვ.მ.; 254420 კვ.მ. მწვანე საფარის დასუფთავება დღეში ერთხელ - 262900,67
კვ.მ.; ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ - 772900 კვ.მ.; კონტეინერის
გარეცხვა სულ 12 თვეში 10000 ცალი - 8020 ცალი; 326600 კვ.მ სანაპიროს
დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი-აპრილი, ოქტომბერი–დეკემბერი) - 1309667
კვ.მ.; 326600 კვ.მ. სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად, მაისიქვეპროგრამებით გათვალისწინებული სექტემბერი - 1584010,03 კვ.მ..
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი
აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები - 198600 კვ.მ. ტერიტორიის
მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (სულ 70 დღე) - 11717400 კვ.მ.; ქუჩებისა და
დაბრკოლებები
მოედნების მორწყვა-მორეცხვა პერიოდულად, მერიის დაკვეთის შესაბამისად - 112
რეისი.
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, - 10,3 თვე.
ნარჩენების გატანა - გატანილია 71599,2 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება უტილიზირებულია 80000 ტ. ნაგავი.
დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები უზუნველყოფილია დასუფთავების
მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი
ფუნქციონირება

ფაქტობრივი მდგომარეობა

უზუნველყოფილია დასუფთავების
მუნიციპალური სერვისის
ხარისხიანი ფუნქციონირება

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

ტერიტორიის ფართობი,
რომელზეც წლის
განმავლობაში
რეგულარულად
ხორციელდება
მუნიციპალური
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ

2 759 330,00

2 759 330,00

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ტერიტორიის ფართობი,
რომელზეც სეზონურად
ინდიკატორები
დამატებით
ხორციელდება
მუნიციპალური
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ

535 690,00

535 690,00

ტერიტორიის ფართობი,
რომელის მორწყვა
ხორციელდება
სეზონურად
წლის განმავლობაში
ნაგავსაყრელზე გატანილი
ნარჩენების ოდენობა
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი
სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

მიღწეულია

კვ.მ

198 600,00

198 600,00

ტონა

80 000,00

71 599,20

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვეპროგრამის კოდი

03 03 02 - 03 03 08

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.
ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.

ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები - სამუშაოების
წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.

ახმეტელის ქ. N1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო
დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა-მოეწყო 172,5
გრძ.მ. დეკორატიული ღობე. (დასრულდა)

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

ი.ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის მშენებლობამოეწყო 21 კბ.მ. კედელი, 20,8 კვ.მ. სახურავი, 53 კვ.მ. ბრტყელი გადახურვა, პლასტმასით და თბაშირმუყაოთი 45,8 კვ.მ. ჭერი, 62 გრძ.მ. წყალმომარაგების მილები, 24 გრძ.მ საკანალიზაციო მილები, 24,21
კბ.მ. კარის ბლოკი და 12,32 კბ.მ. ფანჯრის ბლოკი; მობათქაშდა 108,42 კვ.მ. ფასადი და 108,03 კვ.მ. შიდა
კედელი; დაიგო 12,2 კვ.მ. მეტლახი. (დასრულდა)

კ. ლესელიძის ქ. N5 და N6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჩატურის მოწყობა-მოეწყო 24 კვ.მ.
ფანჩატური. (დასრულდა)
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება მოწყობა.-დაიფარა საოფისე ხარჯები
და შეძენილ იქნა სამშენებლო მასალები.
ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია- 4 ძეგლს, 5 ქანდაკებას
და 14 ბიუსტს ჩაუტარდა მოვლა - დასუფთავება; 1 ძეგლს ჩაუტარდა რესტავრაცია.
ზუბალაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა - სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს (მომწოდებელს
დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია შესრულებულ სამუშაოებზე).

ცენტრალური პარკის დაცვა - ცენტრალური პარკის დაცვისათვის გაწეულ იქნა ხარჯები.
დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის
შედეგები

ფაქტობრივი მდგომარეობა

შუალედური
ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში
განხორციელებულია სამუშაოები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი

სკვერების რაოდენობა,
სადაც ხორციელდება
მიმდინარე მოვლაპატრონობის
ღონისძიებები
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგი

ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში
განხორციელებულია სამუშაოები

მიღწეულია

ცალი

არსებითად მიღწეულია

ფაქტობრივი

27

27

ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და
განმარტებები

დანართი 4
ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კოდი

03 03 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გაიცელა 7 408
169 კვ.მ მწვანე საფარი, შესაბამისად განხორციელდა მწვანე ბალახის შეგროვება და გატანა.
- დაირგო 4397 ახლი ხე-მცენარე.
- განხორცელდა 7767 ძირი ხემცენარეს დეკორატიული გასხვლა გაფორმება, 109 ძირი ხემცენარის გადაბელვა, 316 ძირი დაზიანებული ხე-მცენარის ამოძირკვა, 3051 ძირ ხე-მცენარეზე
გადაზრდილი და გადამხმარი ტოტების შეჭრა.
ქვეპროგრამებით
- ჩაუტარდა სეზონური სამუშაოები სანერგეში არსებულ ხე-მცენარეების ნერგებს,
გათვალისწინებული
- 3 135 გაიხსნა ძირი ზამთრისათვის შეხვეული ხე-მცენარე.
ღონისძიებები და აქტივობები, - განხორციელდა არაერთხელ 20 517 კვ.მ ერთწლიანი ყვავილების გამოხილვა.
მათი აღწერა, წარმატებები და - 8010 ძირი ხე-მცენარეების ირგვლივ განხორციელდა შემობარვა-გათოხნა-გამარგვლა.
წარმოქმნილი დაბრკოლებები - შეტანილი იქნა საჭიროებისამებრ 452,5 კუბ.მ მიწა
- განხორციელდა მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით 14810 კვ.მ
- ბორდიულზე გადმოსული კორდის ჩამოჭრა 88546 გრძ.მ.
- 6940 ძირი ხე - მცენარის შეთეთრება განხორციელდა ჩაუმქრალი კირით.

დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო
გარემო

ფაქტობრივი მდგომარეობა

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო
გარემო

დაგეგმილი
ქალაქის ფართობი,
რომელზეც
ხორციელდება
გამწვანების მიმდინარე
ღონისძიებები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ფაქტობრივი

კვ.მ

370 600

370600

კვ.მ

2 000 000

1000000

კვ.მ

3 955

3955

რეალიზებული
ყვავილის ნერგების
რაოდენობა

ცალი

1 000 000

0

დამატებით დარგული
ხე-მცენარეების
რაოდენობა

ცალი

3 000

4397

სასათბურე-სანერგე
მეურნეობაში
გამოყვანილი
ყვავილების
რაოდენობა
ქალაქის ფართობი,
რომელზეც
ხორციელდება
ყვავილების დარგვა

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგი

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და
განმარტებები

განმარტება მეტ შესრულებაზე

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

დანართი 3
ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ქვეპროგრამის კოდი

03 03 05

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა სამუშაოების ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში
განხორციელდა ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციის, ადგილობრივი ფლორისა და კონსერვაციის,
ლანდშაფტური განაშენიანებისა და მეყვავილეობის დეპარტამენტების მცენარეთა კოლექციის
შენარჩუნება-გაზრდის, მოვლა-პატრონობის მიმდინარე სამუშაოები. ასევე საგანმანათლებლო და
ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. დადგენილი გეგმის შესაბამისად
მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები, დაზიანებული მცენარეების
მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანა-დასუფთავების და სხვა
სამუშაოები. განხორციელდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის განახლების ღონისძიებათა პროგრამა.

დადგენილი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური, ზამთრის შედეგად
დაზიანებული მცენარეების მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანადასუფთავების და სხვა სამუშაოები. ბაღში გრძელდება მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაციის
საველე სამუშაოები. ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და საკოლექციო ნაკვეთებში მოხდა
კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული და დაზიანებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი
ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. სანერგე
მეურნეობის სათბურებში დაითესა ექსპედიციების შედეგად შემოტანილი ველური ფლორის
სახეობების თესლები, განხორციელდა მცენარეთა ეტიკეტირება, შეგროვდა ადგილობრივი
ფლორის სხვადასხვა სახეობის თესლები, მიმდინარეობდა ჰერბარიუმის ფონდის განახლება.
ქვეპროგრამებით
აღწერილი იქნა მავნე ორგანიზმებით დაზიანებული და დასენიანებული მცენარეები, რისთვისაც
გათვალისწინებული
შეძენილი იქნა აგროქიმიკატები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები. კვალსათბურები გაიწმინდა,
ღონისძიებები, მათი აღწერა,
გადაიბარა, გაფხვიერდა და შეტანილი იქნა მინერალური სასუქი, დაიწყო თესვები, ჩატარდა
წარმატებები და წარმოქმნილი
ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. ბაღის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა არსებული მანიშნებლების,
დაბრკოლებები
საინფორმაციო დაფებისა და ბილბორდების მდგომარეობის მონიტორინგი. კოლექციის
პოპულარიზაციის და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა კამელიების,
ვარდების, ხილის და დირჩების გამოფენები. ბაღის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად
მიმდინარეობდა საპირფარეშოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა-დასუფთავებითი
სამუშაოები. სისტემატურად მიმდინარეობს დაზიანებული მცენარეების გაწმენდა-დამუშავება და
პლანტაციიდან ნარჩენი ბიომასის გამოტანა. უზრუნველყოფილი იყო ბაღის ვიზიტორთა
უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ელექტროავტობუსებით. მოხდა ბამბუკის
პლანტაციაში დაზიანებული ეგზემპლიარების გამოჭრა და შიდა მოხმარებისათვის მარაგების
შევსება.
პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბოტანიკური ბაღს სტუმრობდა იაპონიის მებაღეთა ასოციაციის
ბორდის დირექტორი დოქტორი ტაჰუკირო იამადა, რომელიც ბოტანიკური ბაღში არსებული
იაპონური ბაღის განვითარებისათვის წარმოადგნს დასკვნას, რომლის მიხედვითაც შემდგომში
მოხდება აღნიშნული ბაღის განვითარება. 2018 წლის 13 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით
ბოტანიკური ბაღის ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციების განყოფილების თანამშრომლები
მივლინებით იმყოფებოდნენ ბელორუსის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მინსკის
ცენტრალურ ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, სტაჟირების მიზნით გოდერძის ალპური ბაღის მენეჯერი
მივლინებული იქნასაფრანგეთში ლაუტარეტის ალპურ ბაღში. ასევე, ბაღის საქმაინობის ეფექტური
ორგანიზებისათვის განხორციელდა მივლინებები ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა საკითხთან
დაკავშირებით. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მონაწილეობდა ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო
აღჭურვილობის მე–11 საერთაშორისო გამოფენა "EXPO BATUMI TRAVEL 2018"-ზე. ასევე 2-3
ივნისს, თბილისში, ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა ,,მწვანე გამოფენა“, სადაც
ბოტანიკურმა ბაღმა წარმოადგინა ნეკერჩხლებისა და ვარდების კოლექცია.

უზრუნველყოფილი იყო ბაღის ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
ელექტროავტობუსებით. უზრუნველყოფილი იყო ბაღის სხვა სატრანსპორტო საშუალებების
გამართული მუშაობა. მოხდა ბამბუკის პლანტაციაში დაზიანებული ეგზემპლიარების გამოჭრა და
შიდა მოხმარებისათვის მარაგების შევსება. პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბოტანიკური ბაღს
სტუმრობდა იაპონიის მებაღეთა ასოციაციის ბორდის დირექტორი დოქტორი ტაჰუკირო იამადა,
რომელიც ბოტანიკური ბაღში არსებული იაპონური ბაღის განვითარებისათვის წარმოადგნს
დასკვნას, რომლის მიხედვითაც შემდგომში მოხდება აღნიშნული ბაღის განვითარება. 2018 წლის 13
მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით ბოტანიკური ბაღის ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციების
განყოფილების თანამშრომლები მივლინებით იმყოფებოდნენ ბელორუსის რესპუბლიკის
მეცნიერებათა აკადემიის მინსკის ცენტრალურ ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, სტაჟირების მიზნით
გოდერძის ალპური ბაღის მენეჯერი მივლინებული იქნა საფრანგეთში ლაუტარეტის ალპურ ბაღში.
ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ბათუმის
ბოტანიკური ბაღი მონაწილეობდა ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მე–11
საერთაშორისო გამოფენა "EXPO BATUMI TRAVEL 2018"-ზე. ასევე 2-3 ივნისს, თბილისში, ეროვნულ
ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა ,,მწვანე გამოფენა“, სადაც ბოტანიკურმა ბაღმა წარმოადგინა
ნეკერჩხლებისა და ვარდების კოლექცია. ბაღის ტერიტორიაზე ჩატარდა დემონტაჟის სამშენებლო
სამუშაოები, დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები გატანილი იქნა ბაღიდან.

პროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილია მატერილურ-ტექნიკური საშუალებებით;
სანტექნიკური, საკანცელარიო, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური
საქონელით. ბაღის სხვადასხვა ნაწილის გასალამაზებლად შეძენილი და დარგულია ერთწლოვანი
და მრავალწლოვანი მცენარეები. გოდერძის ალპურ ბაღში დასრულდა სხვადასხვა სახის
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: მოეწყო გზები და ბილიკები, დასრულდა ხის სახლის და
მეფუტკრის სახლის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე დასრულდა გაბიონების მიმდინარე რემონტის
სამუშაოები. წარმატებით განხორციელდა ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო
ქსელის მიწისქვეშ ჩატანის სამუშაოები. ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყო ვიზიტორთა
დასასვენებელი სკვერი. დასრულდა მუდმივმოყვავილე სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დასრულდა ეთნოგრაფიული კუთხის, სამეცნიერო ბიბლიოთეკის და ლაბორატორიული კორპუსის
მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. შეძენილია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების
საპროექტო საჯარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცი. დამატებით შეძენილია ელექტრო ავტობუსები,
მაღალი გამავლობის ავტომანქანა (პიკაპი), მცირე გაბარიტის სატვირთო ავტომანქანა, ასევე,
შეძენილია კომპიუტერები, რაციები, ფოტოაპარატი, GPS სანავიგაციო მოწყობილობა.
დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის
შედეგები

უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა
შუალედური პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია
დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა,
განხორციელებულია საგანმანათლებლო და
ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის
ღონისძიებები
დაგეგმილი
განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო
პროექტების რაოდენობა - 5

ფაქტობრივი მდგომარეობა
განხორციელებულია ბოტანიკური ბაღის
პოპულარიზაციის ღონისძიებები,
უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა
პატრონობის ღონისძიებები, მოწესრიგებულია
დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა.
ფაქტობრივი

ჩატარებულია 4 ეკო-საგანმანათლებლო ლექცია

პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივად
პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა - 10 ერთობლივად ჩატარდა 7 ღონისძიება
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ფართობი, რომელზეც განახლებულია
ინფრასტრუქტურა - 69000

სხვადასხვა ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა
ინფრასტრუქტურის განახლების სამუშაოები

მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატებაგანახლება განხორციელდა - 700

სულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და
საკოლექციო ნაკვეთებში დაირგო 900-ზე მეტი
მცენარე

სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა
და ჩითილების რაოდენობა - 5000

სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილია 45 სახეობის
20 000-მდე ნერგი და ჩითილი

მცენარეთა შესახებ მონაცემები, რომელიც 11 000 - მდე მცენარის შესახებ ინფორმაცია
შეყვანილია ელექტრონულ ბაზებში - 10000
შეყვანილია ერთიან ელექტრონულ ბაზაში
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის სტატუსი:
გასატარებელი ღონისძიებების
ჩამონათვალი თუ
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები ნაწილობრივ
მიღწეულია ან მიუღწეველია

სრულად მიღწეულია

არსებითად მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის
დასახელება

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კოდი

03 03 06
03 03 09

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის
იანვარი) - დემონტაჟი ჩაუტარდა 2 ც. ნაძვის ხეს, მანათობელ კონსტრუქციებს და საახალწლო
აქსესუარებს.
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის
იანვარი) - ერას მოედანზე მოეწყო ნაძვის ხე; 24 ქუჩაზე დამონტაჟდა 1200 ცალი სახალწლო
კონსტრუქცია; კ. განსახურდიასა და ბარათაშვილის ქუჩაზე ხეებზე მოეწყო 2 000 ცალი გირლიანდა;
რუსთაველის ქუჩაზე პალმებზე მოეწყო 900 ცალი გირლიანდა და შენობის ფასადებზე მოეწყო 2 000
გირლიანდა.

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - მიმდინარეობს გზაგამყოფ ზოლებში
მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის
განმავლობაში - 3100 ცალი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი
ქვეპროგრამებით
გემბანი, ჭადრაკის სახლი, იუნკერების სკვერი) დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომში
გათვალისწინებული
დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (ატლასის ნაჭრით ზომა 1,5მX1,0მ-ზე.) - 280 ცალი; ქალაქში არსებული
ღონისძიებები და
წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე (შემსყიდველის მიერ
აქტივობები, მათი
მითითებულ მისამართებზე) ატლასის ნაჭრით ზომით (2მX1მ-ზე) - 240 ცალი; არასტანდარტული
აღწერა, წარმატებები და ზომის დროშების (9,0მX6,0მ.) შეკერვა შემდგომი მონტაჟი-დემონტაჟით, წელიწადში სამჯერ - 14
წარმოქმნილი
ცალი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ჭადრაკის სახლი, იუნკერების
დაბრკოლებები
სკვერი, საზღვაო ნავსადგური) შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით - 26 ცალი; ი. გოგებაშვილის
ქუჩა N3-ში მდებარე სტაციონალურ ანძებზე დროშების ასაწევი ბაგირის შეცვლა - 200 გრძ.მ;
მემორიალური დაფების დამზადება, მონტაჟი გრანიტის ფილებით, წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ.-დან 1
კვ.მ.-მდე) - 5 ცალი; შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების გასუფთავება-გაწმენდა
წარწერებისა და ლაქებისაგან - 22131 კვ.მ.
9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობა - დამზადდა 9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი
აღსანიშნავი მემორიალი
შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა - ბადე ბანერით
შეიფუთა 7 საცხოვრებელი სახლი, სულ 1431 კვ.მ..
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგები

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების
ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო
გარემო

ფაქტობრივი მდგომარეობა
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების
განხორციელებით შეიქმნა სადღესასწაულო
გარემო

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ფაქტობრივი

საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაფორმებული ქუჩების
რაოდენობა

რაოდენობა

18

27

საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაფორმებული
სკვერების რაოდენობა

რაოდენობა

8

11

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

წლის განმავლობაში
სადღესასწაულო
დღეებში გაფორმებული
ქუჩების რაოდენობა

რაოდენობა

9

9

წლის განმავლობაში
სადღესასწაულო
დღეებში გაფორმებული
სკვერების რაოდენობა

რაოდენობა

2

2

ქალაქში მოწყობილი
მემორიალების,ბიუსტებ
ის რაოდენობა

რაოდენობა

1

1

არსებითად მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგი

მიღწეულია

სამომავლოდ
გასატარებელი
ღონისძიებები და
განმარტებები

დამატებით გაფორმდა ახლად რეაბილიტირებული ქუჩები და სკვერები, რამაც გამოიწვია შედეგის
ინდიკატორებში ცვლილებები.

მიუღწეველია

