
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და 

განვიათარება

140 000 140 000 133 474 133 474

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
140 000 140 000 133 474 133 474

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

კულტურა, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და 

სპორტი

05 05



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები
წლის პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რეაბილიტაცია
120 000 120 000 113 474 113 474

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე 

შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის) რეაბილიტაცია 

120 000 120 000 113 474 113 474

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 20 000 20 000 20 000 20 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 140 000 140 000 133 474 133 474

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

პროგრამის კოდი 05 05



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების 

შუალედური შედეგები
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რეაბილიტაცია
X

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა X

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე

შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია 

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

05 05

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

რეაბილიტირებული კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების

რაოდენობა

1

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

შენარჩუნებული და დაცულია

კულტურული მემკვიდრეობის

ძეგლები

შენარჩუნებული და დაცულია

კულტურული მემკვიდრეობის

ძეგლები



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის 

ინდიკატორები

რეაბილიტირებული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლი

1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი: სრულად მიღწეულია მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და 

განმარტებები

ნაწილობრივ მიღწეულია

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია - განხორციელდა შემდეგი 

სახის სამუშაოები: ფრაგმენტული დაზიანებული კედლის ნაწილების 

გადაწყობა 40% ახალი მასალის დამატებით-6,5 კბ.მ.; კედლების 

აღდგენა აგურის წყობით-4,8 კბ.მ.; სხვენის კედლების აღდგენა 

საკედლე ბლოკით-2,6 კბ.მ.; გადახურვის კონსტრუქციის შეფიცვრა-

340კვ.მ.; ორი ფენა თერმოიდროიზოლის მოწყობა-340 კვ.მ..

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები - რეაბილიტირებულია 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლი

მიმდინარეობს  კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის 

რეაბილიტაცია



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი: სრულად მიღწეულია მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და 

განმარტებები

ნაწილობრივ მიღწეულია

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და 

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების შემუშავების წესების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის № 181 

დადგენილების შესაბამისად კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი 

დამცავი ზონების დამტკიცებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვიათარება

ქვეპროგრამის დასახელება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

დაგეგმილი ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

უზრუნველყოფილია  სამუშაების 

შემსრულებელი კომპანიის დაფინანსება 

უზრუნველყოფილია  სამუშაების 

შემსრულებელი კომპანიის 

დაფინანსება 


