პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
03 01

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის
განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და
სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს
მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული
ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,
ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,
მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის
სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
სულ პროგრამა

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

39 476 450

9 914 000

9 854 150

9 854 150

9 854 150

39 476 450

9 914 000

9 854 150

9 854 150

9 854 150

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2019 წელი
2020 წელი
(საბაზისო)

ქალაქში გაუმჯობესებულია
ეკოლოგიური და
საცხოვრებელი გარემო

ქალაქის
ტერიტორიის
ფართობი, სადაც
ხორციელდება
დასუფთავების
სერვისი

2500000

2759330

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

3000000

3200000

3500000

კვ.მ

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

ქ. ბათუმის ქ. ბათუმის
მუნიციპალი მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
ტეტის მერია ს მერია

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

9 914 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

9 914 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და
სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს
მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული
ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,
ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,
მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის
სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული
სამუშაოები

სულ (ლარი)
5 300 192

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
დღეში ორჯერ

კვ.მ

17 468 400

0,168

2 934 691

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
დღეში ერთჯერ

კვ.მ

16 812 000

0,084

1 412 208

ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ
დაგვა-დასუფთავება სეზონურად (მაისისექტემბერი)

კვ.მ

1 045 000

0,084

87 780

ტერიტორიის თვეში ხუთჯერ დასუფთავება

კვ.მ

2 108 400

0,030

63 252

ქალაქის მწვანე საფარის დასუთავება დღეში
ერთჯერ

კვ.მ

3 094 800

0,070

216 636

ქალაქში არსებული ეზოების ფართის
დასუფთავება თვეში 3-ჯერ

კვ.მ

13 092 000

0,027

353 484

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

კვ.მ

2 566 200

0,015

38 493

სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე
სეზონურად (მაისი-სექტემბერი)

კვ.მ

1 833 000

0,056

102 648

ცალი

10 000

9,100

91 000

ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების
გარეცხვა
ქალაქის დასუფთავების დამატებითი
სამუშაოები
ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად
დღეში ორჯერ (50 დღე)

217 150
კვ.მ

9 930 000

0,0050

49 650

რეისი

150

90,000

13 500

ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის
საფარისაგან გაწმენდა (სულ 30-ჯერ)

კვ.მ

21 000 000

0,0040

84 000

მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშოები - 100
ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში

ტონა

100

500,0000

50 000

კბ.მ

2 000

10,0000

20 000

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში
მოძრაობის აღკვეთა

თვე

12

37700

452 400

ნარჩენების გატანა

ტონა

83 000

46,00

3 784 258

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული
მომსახურება

თვე

12

13333,33

160 000

ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორწყვამორეცხვა

ქალაქიდან თოვლის გატანა

სულ ქვეპროგრამა

9 914 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

x

x

x

x

x

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში
მოძრაობის აღკვეთა

x

x

x

x

ნარჩენების გატანა

x

x

x

x

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული
მომსახურება

x

x

x

x

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული
სამუშაოები
ქალაქის დასუფთავების დამატებითი
სამუშაოები

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ტერიტორიის
ფართობი, რომელზეც
წლის განმავლობაში
რეგულარულად
ხორციელდება
მუნიციპალური
დასუფთავების
სერვისი

უზუნველყოფილია
დასუფთავების
მუნიციპალური
სერვისის ხარისხიანი
ფუნქციონირება

ტერიტორიის
ფართობი, რომელზეც
სეზონურად,
დამატებით
ხორციელდება
მუნიციპალური
დასუფთავების
სერვისი
ტერიტორიის
ფართობი, რომლის
მორწყვა
ხორციელდება
სეზონურად
წლის განმავლობაში
ნაგავსაყრელზე
გატანილი ნარჩენების
ოდენობა

სამიზნე მაჩვენებელი

2759330

836360

173775

83000

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

ტონა

ა(ა)იპ - საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის
სამმართველო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

კვარტალში ერთხელ
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