
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის  

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის  

პროგნოზი 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

განათლება 04 01
სკოლამდელი აღზრდა და  

განათლება
15 285 710 15 285 710 14 700 638 14 700 638

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
15 285 710 15 285 710 14 700 638 14 700 638

 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

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების 

გაერთიანება
13 358 700 13 358 700 12 863 900 12 863 900

მართვა-ადმინისტრირება 9 434 600 9 434 600 9 313 183 9 313 183

შრომის ანაზღაურება 7 583 700 7 583 700 7 583 699 7 583 699

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 65 000 65 000 58 051 58 051

კომუნალური ხარჯები 876 000 876 000 775 751 775 751

საქონელი და მომსახურება, სხვა 

დანარჩენი ხარჯები
909 900 909 900 895 682 895 682

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით 

უზრუნველყოფა
2 884 800 2 884 800 2 884 800 2 884 800

თანამშრომელთა ტრენინგები 35 000 35 000

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის განახლება
1 004 300 1 004 300 665 917 665 917

სათამაშოები 168 000 168 000 8 169 8 169

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და 

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის 

ხარჯები

125 600 125 600 114 406 114 406

ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები 50 000 50 000 36 253 36 253

ავეჯი 142 900 142 900 24 460 24 460

საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო 

ტექნიკის შეძენა
23 700 23 700 21 691 21 691

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები 19 600 19 600 13 714 13 714

საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოები (#1-#34 ბაღები)
474 500 474 500 447 224 447 224

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და 

კაპიტალური  რეაბილიტაცია 04 01 02/04 01 

03

1 927 010 1 927 010 1 836 738 1 836 738

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო 

ბაღის მშენებლობა  
1 164 400 1 164 400 1 093 587 1 093 587

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 

საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი
254 500 254 500 253 926 253 926

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 

საბავშვო ბაღის  ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. 

მ.)

295 510 295 510 290 829 290 829

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

04 01

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია



აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 

ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.)
168 300 168 300 159 809 159 809

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა 

და კაპიტალური რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

12 700 12 700 7 068 7 068

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 31 600 31 600 31 519 31 519

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 15 285 710 15 285 710 14 700 638 14 700 638



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 

განმახორციელებელი

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

განათლება

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

04 01

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობასი

განხორციელდა ქვეპროგრამები: 

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება; 

-  საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია.

1. ქვეპროგრამის „ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ ფარგლებში

წლის განმავლობაში: 

ა) შეუფერხებლად მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული საქმიანობა. გაიზარდა

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება 20%-ით. საბავშვო ბაღის

გამგისა და აღმზრდელების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარდა

ღია კონკურსი, რის საფუძველზეც უზრუნველყოფილი იქნა სამუშაო ადგილებზე

თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა მოქალაქისათვის. თამარის დასახლებაში

ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი 7 ჯგუფიანი საბავშვო ბაღი, რომელიც მომსახურებას

უწევს 245 აღსაზრდელს. აღნიშნული ბაღის ამოქმედებით მთლიანად

დაკმაყოფილდა თამარის დასახლების მოთხოვნა საბავშვო ბაღებზე. 2018 წლის

ოქტომბრიდან აღსაზრდელთა ადგილების რაოდენობა 8070 მდე გაიზარდა;

ბ) საბავშვო ბაღებში დაინერგა კვების ახალი სტანდარტი, რომელიც სრულ

შესაბამისობაშია „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა

და რაციონის კვებითი ღირებულებების ტექნიკურ რეგლამენტთან“. ჩატარებულია

მიწოდებული კვების პროდუქტების გეგმიური და მოულოდნელი

ლაბორატორიული კვლევები;

გ) ჩატარდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის

სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მეთოდისტების ტრენინგები. ჩატარდა

პორტიჯის ასოციაციის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ

ორგანიზებული ტრენინგები ინკლუზიური განათლების შესახებ;



პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

დ) საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების მიზნით ჩატარდა 

სახურავის აღდგენითი სამუშაოები შემდეგ საბავშვო ბაღებში: 

№№3,4,5,8,11,13,14,17,18,20,22,26. №23 და №24 საბავშვო ბაღებში ჩატარდა წყლის 

ავზების მოწყობის და შიდა სარემონტო სამუშაოები. სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს რეკომენდაციით გაფართოვდა №3, №4, №15 და №16 საბავშვო ბაღების 

სამზარეულოები და მოერგო მოქმედ ევროპულ სტანდარტებს. ასევე განხორციელდა 

№№1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,25,26,28,29 საბავშვო ბაღების ლოკალური 

რემონტები.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული  შუალედური  შედეგის მისაღწევად, 

ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;

- მუნიციპალურ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში 

აღსაზრდელთა რაოდენობა -  სამიზნე მაჩვენებელი -8140 ბავშვი;

- სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა, 

რომლებიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებსა  და რეგულაციებს - სამიზნე 

მაჩვენებელი - 30;

- გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა - სამიზნე მაჩვენებელი - 600.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია ნაწილობრივ, დაბრკოლებები 

განპირობებული იყო:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

თანახმად, საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ, 2018 წლის ფარგლებში 

იგეგმებოდა სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელების 

გადამზადება/ტრენინგი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული 

ღონისძიების დაფინანსება უნდა განხორციელებულიყო მუნიციპალიტეტის მიერ. 

ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, აღმზრდელთა გადამზადება არ 

განხორციელდა, შესაბამისად ვერ იქნა ათვისებული თანამშრომელთა გადამზადების 

მუხლში გათვალისწინებული.
 თანხა. აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობის დაგეგმილი მაჩვენებელი ვერ 

შესრულდა იმის გამო, რომ სარემონტოდ დაიხურა 27-ე საბაშვო ბაღი, რომლის უკვე 

არსებული აღსაზრდელები გადანაწილდნენ ახლომდებარე საბავშვო ბაღებში, მაგრამ 

ახალი კონტიგენტის მიღება არ განხორციელებულა. 

2. ქვეპროგრამის „საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური 

რეაბილიტაცია“ ფარგლებში წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი 

სამუშაოები;
ა) თამარის დასახლებაში აშენდა ახალი საბავშვო ბაღი;

ბ) სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა კაპიტალური 

რეაბილიტაცია;  

გ) განხორციელდა ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 საბავშვო ბაღისა და 

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა; 

დ) განხორციელდა საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა 

იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნებზე;  შესრულებულ 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.

ამდენად, 

ე) მიმდინარეობდა წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა, მომწოდებლის მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული  შუალედური  შედეგის მისაღწევად, 

ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;

- სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ახალი შენობა -სამიზნე 

მაჩვენებელი -1;

- კაპიტალურად რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების შენობა - სამიზნე მაჩვენებელი - 2;



პროგრამით 

გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების შუალედური 

შედეგები

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება
X

საბავშვო ბაღების შენობების 

მშენებლობა და კაპიტალური  

რეაბილიტაცია

X

მშენებლობისა და რეაბილიტაციის შედეგად სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებაში დამატებით მიღებული აღსაზრდელების რაოდენობა - 

სამიზნე მაჩვენებელი - 315 ბავშვი.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი არსებითად მიღწეულია, დაბრკოლებები 

განპირობებული იყო:

2018 წლის 12 დეკემბერს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ლერმონტოვისა და 

ხიმშიაშვილის ქუჩების მიმდებარედ N27 საბავშვო ბაღის საძირკვლების 

გაძლიერებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღონისძიებაზე გამოცხადებული 

ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რამაც შედეგების ინდიკატორებში 

გამოიწვია ცვლილებები, ღონისძიება კი ვადების სიმცირის გამო ამოღებულ იქნა 

ქვეპროგრამიდან და  გათვალისწინებული იქნება 2019 წლის ქვეპროგრამაში 

(შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში 2 ბაღის ნაცვლად ერთი ბაღის 

რეაბილიტაცია განხორციელდა და საბავშვო ბაღებში დამატებით 315 ბავშის მიღების 

ნაცვლად, მიიღეს 280 ბავშვი).

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებების  

ხელმისაწვდომობა  და შექმნილია 

ბავშვების განვითარებაზე 

ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო

პროგრამის განხორციელების შედეგად 

გაიზარდა  სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებების  

ხელმისაწვდომობა  და შეიქმა ბავშვების 

განვითარებაზე ორიენტირებული  

სააღმზრდელო გარემო

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

30

პროგრამის საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

მოქმედი სტანდარტების და ნორმების 

შესაბამისად მუნიციპალურ  საბავშვო 

ბაღებში აღსაზრდელთა დასაშვები 

მაქსიმალური რაოდენობა - 8070 ბავშვი

8070

მუნიციპალურ სკოლამდელი  აღზრდისა 

და განათლების დაწესებულებაში 

ჩარიცხვის მსურველ მოქალაქეთა 

დაუკმაყოფილებელი განაცხადების 

რაოდენობის კლების

% მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებელთან 

შედარებით (ყოველი წლის 15 სექტემბრის 

მდგომარებით) - 30%

24%

აშენებული

სკოლამდელი  აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების რაოდენობა -1 შენობა
1

შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური 

სკოლამდელი  აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების რაოდენობა - 30 

დაწესებულება



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ფაქტობრივი

მუნიციპალურ 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების  

დაწესებულებებში 

აღსაზრდელთა საერთო 

რაოდენობა

რაოდენობა 8140 8070

დაგეგმილი

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებები დადგენილი 

სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად 

ფუნქციონირებს

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებები დადგენილი 

სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად 

ფუნქციონირებს

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის საბოლოო 

შედეგები 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

მართვა-ადმინისტრირება -  შეუფერხებლად მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული საქმიანობა 

მთელი წლის განმავლობაში. გაიზარდა საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება 

20%-ით. საბავშვო ბაღის გამგისა და აღმზრდელების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 

ჩატარდა ღია კონკურსი, რის საფუძველზეც უზრუნველყოფილი იქნა სამუშაო ადგილებზე 

თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა მოქალაქისათვის. თამარის დასახლებაში ექსპლუატაციაში 

შევიდა ახალი 7 ჯგუფიანი საბავშვო ბაღი, რომელიც მომსახურებას უწევს 245 აღსაზრდელს. 

აღნიშნული ბაღის ამოქმედებით მთლიანად დაკმაყოფილდა თამარის დასახლების მოთხოვნა 

საბავშვო ბაღებზე. 2018 წლის ოქტომბრიდან აღსაზრდელთა ადგილების რაოდენობა 8070 მდე 

გაიზარდა. 

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა - 2018 წლიდან საბავშვო ბაღებში  

დაინერგა კვების ახალი სტანდარტი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია „სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ტექნიკურ 

რეგლამენტთან“. ჩატარებულია მიწოდებული კვების პროდუქტების გეგმიური და მოულოდნელი 

ლაბორატორიული კვლევები.

თანამშრომელთა ტრენინგები - ჩატარდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მეთოდისტების ტრენინგები. ჩატარდა 

პორტიჯის ასოციაციის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 

ტრენინგები ინკლუზიური განათლების შესახებ.

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - ჩატარდა სახურავის აღდგენითი 

სამუშაოები შემდეგ საბავშვო ბაღებში: №№3,4,5,8,11,13,14,17,18,20,22,26. №23 და №24 საბავშვო 

ბაღებში ჩატარდა წყლის ავზების მოწყობის და შიდა სარემონტო სამუშაოები. სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციით გაფართოვდა №3, №4, №15 და №16 საბავშვო ბაღების 

სამზარეულოები და მოერგო მოქმედ ევროპულ სტანდარტებს. ასევე განხორციელდა 

№№1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,25,26,28,29 საბავშვო ბაღების ლოკალური რემონტები.



სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა, რომლებიც 

შეესაბამება დადგენილ 

სტანდარტებსა და 

რეგულაციებს

რაოდენობა 30 30

გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა

რაოდენობა 600 0

ქვეპროგრამის საბოლოო 

შედეგი

სრულად მიღწეულია არსებითად მიღწეულია ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის 

არგუმენტაცია:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის თანახმად, 

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ, 2018 წლის ფარგლებში იგეგმებოდა სკოლამდელი 

დაწესებულებების აღმზრდელების გადამზადება/ტრენინგი სახელმწიფო სტანდარტების 

შესაბამისად. აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსება უნდა განხორციელებულიყო 

მუნიციპალიტეტის მიერ. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, აღმზრდელთა გადამზადება 

არ განხორციელდა, შესაბამისად ვერ იქნა ათვისებული თანამშრომელთა გადამზადების მუხლში 

გათვალისწინებული თანხა. აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობის დაგეგმილი მაჩვენებელი ვერ 

შესრულდა იმის გამო, რომ სარემონტოდ დაიხურა 27-ე საბაშვო ბაღი, რომლის უკვე არსებული 

აღსაზრდელები გადანაწილდნენ ახლომდებარე საბავშვო ბაღებში, მაგრამ ახალი კონტიგენტის 

მიღება არ განხორციელებულა. 



პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა - დამუშავდა გრუნტი 1104 კუბ.მ., 

მოეწყო ბეტონის 10სმ-იანი სისქის საფუძველი 7,5 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ. ბეტონის 

წერტილოვანი საძირკველი 26,35 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის რანდ. კოჭები 19 

კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის სარდაფის კედლები 52,8 კბ.მ., მოეწყო სარდაფის 

კედლების ჰიდროიზოლაცია 264 კვ.მ., მოეწყო ღორღის საფუძველი 155 კუბ.მ., მონოლითური 

რკ.ბეტონის ფილა სარდაფის სართულზე 59,4 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის 

გადახურვის ფილა 593,7 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის სვეტები 62,8 კუბ.მ., მოეწყო 

მონოლითური რკ.ბეტონის ლიფტის კედელი 19,2 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის 

კიბეები 13,6 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის გარე კიბეები 16,5კუბ.მ.. გადაიხურა 

სახურავი 0,5მმ პროფილირებული ფერადი თუნუქით 935 კვ.მ., შეიფუთა სავენტილაციო არხები 

გლუვი თუნუქით 59 კვ.მ., მოეწყო ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტი 115გრძ.მ, მოეწყო 

წყალშემკრები ღარები 117 გრძ.მ., მოწყო წყალსაწრეტი მილები 144 გრძ.მ, კარისა და ფანჯრის 

ბლოკების თავზე მოეწყო რკ.ბეტონის ზღუდარები 12 კუბ.მ., მოეწყო კედლები ბლოკებით 

40X20X20-ზე 482 კუბ.მ., მოეწყო ტიხრები 40X20X10 3 კბ.მ,  მოეწყო მეტალოპლასტმასის ფანჯრის 

ბლოკები 233,82 კუბ.მ., მოეწყო მეტალოპლასტმასისი კარის ბლოკები 83,86 კვ.მ., მოეწყო თეთრი 

მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟები 38,88 კვ.მ., მოეწყო მდფ-ის კარის ბლოკები 62,72 კვ.მ. მოეწყო 

ლითონის ჭედური კარის ბლოკები 27,98 კვ.მ., მოეწყო ლითონის მარტივი კარის ბლოკები 1,62 

კვ.მ., სან-კვანძებში მოეწყო გამყოფი მეტალოპლასტმასის ტიხრები 36 გრძ.მ აივნებსა და გარე 

კიბეებზე მოეწყო ლითონის მოაჯირები 100 გრძ.მ., კიბის უჯრედში მოეწყო ლითონის მხატვრული 

მოაჯირები, მოეწყო ქვიშა-ცემენტის მჭიმი 2530 კვ.მ., დაიგო პარკეტის იატაკი 800 კვ.მ, 

მოპირკეთდა იატაკები კერამიკული ფილით 310,7 კვ.მ. მოპირკეთდა იატაკები ხელოვნური 

გრანიტის ფილებით 264,15 კვ.მ., მოეწყო მონოლითური ლითონის პანდუსები 6 კბ.მ., მოეწყო 

შეკიდული ჭერი პლასტიკატით 310,7 კვ.მ., მოეწყო თაბაშირ მუყაოს შეკიდული ჭერი 2232 კვ.მ., 

შეიღება ჭერები 750 კვ.მ, შეილესა შიდა კედლები და ფერდოები 3110 კვ.მ.,სან-კვანძისა და 

სამზარეულოს კედლები და ფერდოები მოპირკეთდა კერამიკული ფილებით 970 კვ.მ., შეიღება 

შიდა კედლები და ფერდოები 1160 კვ.მ., შეილესა გარე ფანჯრისა და კარის ფერდოები 91,6 კვ.მ., 

შეილესა ფასადის კედლები 1519 კვ.მ., მოპირკეთდა ფასადი საფასადე პენოპანელებით 1405 კვ.მ., 

შეიღება ფასადი 880 კვ.მ., მოეწყო სანკვანძისა და სამზარეულოს კედლებზე კერამიკული ფილები 

300 კვ.მ., აშენდა დამხმარე სათავსო (საქვაბე, სამზარეულო, სამრეცხაო ზომებით 12,2X4,7-ზე), 

მოეწყო გარე წყალსადენის ქსელი 125 გრძ.მ.-ზე, მოეწყო წყალსადენის ჭა წყალმზომისათვის 0,08 

კუბ.მ. (1ცალი),  მოეწყო ღობე მონოლითური ბეტონის საფუძველით 5,23 კუბ.მ., მოეწყო 

მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკველი 48,59 კუბ.მ., მოეწყო მონოლითური რკ.ბეტონის 

კედელი სარტყელით 2,9 კუბ.მ., ზეძირკველზე მოეწყო კრ.ბეტონის სარტყელი 6,4 კუბ.მ., მოეწყო 

ლითონის ღობე 135 გრძ.მ., მოეწყო გარე კანალიზაციის ქსელი 150 მმ-იანი გოფრირებული 

მილებით 46 გრძ.მ. (დასრულდა).

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი - ეზოში აშენდა და 

კეთილმოეწყო დარაჯის ჯიხური ზომებით 3,2x3,2მ, კეთილმოეწყო არსებული დამხმარე სათავსოს 

შენობა ზომებით 3,2x3,2მ, ჩაიდგა 2 ცალი ფანჩატური. (დასრულდა).

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 საბავშვო ბაღის  ეზოს კეთილმოწყობა - მოეწყო 1100 

კვ.მ. ფილა, 289,5 გრძ.მ. ბორდიური და 141 გრძ.მ რკ.ბეტონის საყრდენი კედელი; გადაირგო 10 

ცალი არსებული ნარგავი; დამონტაჟდა 93 გრძ.მ. საკანალიზაციო მილი. (დასრულდა).

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა - მოეწყო 1185 კვ.მ. ფილა, 296 

გრძ.მ. ბორდიური, 7 ცალი სანიაღვრე ჭა და 150 გრძ.მ. დახურული სანიაღვრე არხი; გადაირგო 12 

ცალი არსებული ნარგავი; დამონტაჟდა 90 გრძ.მ. საკანალიზაციო მილი. (დასრულდა).

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

04 01 02 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო



ფაქტობრივი

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულების ახალი 

შენობა

რაოდენობა 1 1

კაპიტალურად 

რეაბილიტირებული 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულების შენობა

რაოდენობა 2 1

მშენებლობისა და 

რეაბილიტაციის 

შედეგად სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებაში 

დამატებით  მიღებული  

აღსაზრდელების 

რაოდენობა 

რაოდენობა 315 280

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და 

განმარტებები

2018 წლის 12 დეკემბერს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ლერმონტოვისა და ხიმშიაშვილის 

ქუჩების მიმდებარედ N27 საბავშვო ბაღის საძირკვლების გაძლიერებისა და სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების ღონისძიებაზე გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რამაც 

შედეგების ინდიკატორებში გამოიწვია ცვლილებები. (ღონისძიება ვადების სიმცირის გამო 

ამოღებულ იქნა ქვეპროგრამიდან და  გათვალისწინებული იქნება 2019 წლის ქვეპროგრამაში). 

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

 რეაბილიტირებულია სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა და აშენებულია 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების ახალი შენობა

 რეაბილიტირებულია სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა და აშენებულია 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების ახალი შენობა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები -

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების 

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 პერიოდის დავალიანების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები


