
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

ინფრასტრუქტურისა და 

მუნიციპალური 

კომუნალური სერვისების 

განვითარება

03 04

ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების მხარდაჭერა, 

ბინათმშენებლობა და 

ავარიული შენობების 

რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

3 493 478 3 388 543 3 209 116 3 209 116

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
3 493 478 3 388 543 3 209 116 3 209 116

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები წლის პროგნოზი
მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - 03 04 01 1 260 543 1 260 543 1 153 133 1 153 133

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა 1 245 843 1 245 843 1 147 096 1 147 096

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 

(ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო 

სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

14 700 14 700 6 037 6 037

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა 

და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 03 

04 03

2 232 935 2 128 000 2 055 983 2 055 983

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სახურავების შეკეთება-მოწყობა
458 660 444 900 444 240 444 240

სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზაიანებული 

სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები (ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. N26-ში 

(ღირებულება - 5,730 ლარი) და ზ. გორგილაძის ქ. 

N50/52-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის N64-ის 

(ღირებულება - 18,270 ლარი) ხანძრის შედეგად 

დაზიანებული სახურავების შეკეთებას)

24 000 24 000 0 0

ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან 

ჩამოშლილი ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) 

სამუშაოების (ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქ. N15-ი) 

49 000 49 000 46 474 46 474

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

კომუნალური სისტემის  შეცვლა
203 814 197 700 196 284 196 284

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში 

არსებული ამორტიზირებული ლიფტების 

დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი

558 696 514 000 500 782 500 782

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია 66 000 66 000 60 840 60 840

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში 

დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების 

მოწყობა

59 200 44 400 44 310 44 310

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური 

სისტემის მოწესრიგება 

406 800 406 800 406 712 406 712

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და 

ელექტრო საკეტების მოწყობა

137 765 117 100 117 047 117 047

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო 

ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი
3 900 3 900 3 894 3 894

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული 

შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

03 04

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია



მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე  

განათების მოწყობა
100 000 100 000 75 901 75 901

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის 

სკამების-ფანჩატურების  შეძენა (განლაგებით)
30 500 30 500 29 900 29 900

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 

სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების 

მოწყობა

10 300 10 300 10 286 10 286

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი 

გადახურვის ფილის მოწყობა

13 900 13 900 13 848 13 848

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული 

ვიტრაჟების შეცვლა

49 000 44 100 44 083 44 083

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის 

ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური 

ფურცლის აკვრა

61 400 61 400 61 383 61 383

სულ ჯამი 3 493 478 3 388 543 3 209 116 3 209 116



პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების 

შუალედური შედეგები
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა X

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა 

და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
X

ავარიული სახლების რეაბილიტაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფაქტობრივი

ამხანაგობების 

ჩართულობით 

განხორციელებულ

ი პროექტების 

რაოდენობა

რაოდენობა 300 172

აშენებული 

სახლების 

რაოდენობა

რაოდენობა 2 2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და 

განმარტებები

პროგრამის ფარგლებში აშენდა 2 საცხოვრებელი სახლის კორპუსის კარკასი. 

ამხანაგობების მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა 172 ერთეული 

პროექტი; კეთილმოეწყო 61 ერთეული ეზო; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 11 

ერთეულ საცხოვრებელი სახლის ფასადს.

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების 

განვითარება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და 

ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

03 04

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

დაგეგმილი

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის 

ინფრასტრუქტურა და შექმნილია 

უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო

გაუმჯობესდა საბინაო ფონდის 

ინფრასტრუქტურა და შეიქმნა 

უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ფაქტობრივი

აშენებული შავი 

კარკასების 

რაოდენობა

რაოდენობა 2 2

მშენებარე ფართის 

მოცულობა 
რაოდენობა (კვ.მ) 2 020,00 3 174,00

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, ხოლო 

სამუშაოები მშენებელმა ორგანიზაციამ შეასრულა წინსწრებით, რამაც 

გამოიწვია ფაქტობრივი შედეგის  ინდიკატორის მეტობა.

ნაწილობრივ მიღწეულია

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა - მიმდინარეობს ჯავახიშვილის ქ. 

N78ა-ს მიმდებარე ორი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის (“გ“ და „დ“ 

კორპუსები) მშენებლობა, ამჟამად დასრულებულია ორივე კორპუსის 5 

სართულის მშენებლობა.

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) 

სარეაბილიტაციო 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.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

დასრულებულია საცხოვრებელი 

კორპუსების შავი კარკასის მშენებლობა

მიმდინარეობს საცხოვრებელი 

კორპუსების შავი კარკასის 

მშენებლობა

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და 

ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

03 04 01

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია



პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე  განათების მოწყობა - 

ეზოებში გარე განათება მოეწყო 39 მისამართზე. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების-ფანჩატურების  

შეძენა (განლაგებით) - ეზოებისათვის შეძენილ და განლაგებულ იქნა 55 

საბაღე სკამი და 20 ფანჩატური. (დასრულდა).

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი - 

დამზადდა და დამონტაჟდა 78 ცალი ქუჩის დასახელებისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი აბრა. (დასრულდა).

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და 

ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება

03 04 03

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-

მოწყობა - ცამეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლზე მოეწყო 

სახურავი. (დასრულდა).

სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზაიანებული სახლების სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. N26-ში (ღირებულება - 

5,730 ლარი) და ზ. გორგილაძის ქ. N50/52-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის 

N64-ის (ღირებულება - 18,270 ლარი) ხანძრის შედეგად დაზიანებული 

სახურავების შეკეთებას) - ტენდერი შეწყვეტილია.

ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან ჩამოშლილი ფერდის 

გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოების (ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქ. N15-ი) 

- დემონტაჟი ჩაუტარდა 6 კბ.მ. დაზიანებულ დამცავ და 84 კბ.მ. გაბიონის 

კედელს; მოიხსნა 9 კბ.მ. ბეტონის საფარი.

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  

შეცვლა - ცხრამეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლში შეიცვალა 

კომუნალური სისტემა. (დასრულდა).

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში არსებული ამორტიზირებული 

ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი - დამონტაჟდა 10 

ერთეული ლიფტი. (დასრულდა).

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია -  შეძენილ და დამონტაჟებულ 

იქნა ჩამოსასრიელებელი  გვირაბის მილი 20 ცალი, სწორი გვირაბის მილი 19 

ცალი, პლასტმასის კედელი 16ცალი, ციფრებიანი კედელი 9 ცალი, 

ჩამოსაკიდი სათამაშო 15 ცალი და აიწონა-დაიწონა 29 ცალი. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი 

ბარიერების მოწყობა - თერთმეტ მრავალსართულიან სახლის ეზოში მოეწყო 

დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერი. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა 

და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება- თერთმეტ 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის ეზოში მოწესრიგდა 

კომუნალური სისტემა. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში 

სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა - ოცდაჩვიდმეტ 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის სადარბაზოებში მოეწყო კარები 

და ელექტრო საკეტები. (დასრულდა).



ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსებით 

განხორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობა

რაოდენობა 150 172

კეთილმოწყობილი 

ეზოების რაოდენობა
რაოდენობა 84 61

სადარბაზოების 

რაოდენობა, სადაც 

ჩატარებულია 

კეთილმოწყობითი 

სამუშაოები

რაოდენობა 159 45

რეაბილიტირებული 

ფასადების 

რაოდენობა

რაოდენობა 13 11

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების 

შესასვლელში პანდუსების მოწყობა -  სადარბაზოებში მოეწყო 4 ცალი 

პანდუსი. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს 

ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა - მოეწყო 2 

ცალი სადარბაზოს გადახურვის ფილა. (დასრულდა).

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული 

ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა - თხუთმეტ 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის სადარბაზოში შეიცვალა 

ამორტიზირებული ვიტრაჟები. (დასრულდა).

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად 

ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა - თერთმეტ საცხოვრებელ სახლზე 

აზბესტის ფურცლის ნაცვლად აკრულ იქნა ლითონის პროფილური 

ფურცელი. (დასრულდა).

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში 

არსებული ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

საერთო საკუთრებაში არსებული 

ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები


