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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მუნიციპალური სერვისების განვითარება
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა
პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება;
- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა;
- ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო;
- სერვის-ცენტრების მშენებლობა

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

8 597 999

2 070 400

2 111 808

2 154 044

2 261 746

780 000

0

260 000

260 000

260 000

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული
ქონების მართვა

1 010 374

111 145

299 743

299 743

299 743

ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია

13 776 000

3 444 000

3 444 000

3 444 000

3 444 000

24 164 373

5 625 545

6 115 551

6 157 787

6 265 489

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა

სულ პროგრამა
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

მოსალოდნელი შედეგი
2019 წელი
2020 წელი
(საბაზისო)
დანერგილი
ელექტრონული
სერვისების
რაოდენობა
ამაღლებულია მუნიციპალური
სერვისების ეფექტურობა

მუნიციპალური
სერვისების
სერვისის
მომხმარებელთა
კმაყოფილების %ლი მაჩვენებელი

2

2

N/A

2021 წელი

2

N/A

2022 წელი

2

N/A

2023 წელი

2

N/A

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

%

ა(ა)იპ მუნიციპალუ
ქ. ბათუმის
რი
მუნიციპალიტეტი
სერვისების
ს მერია
სააგენტო

მონიტორინგი

%

ა(ა)იპ მუნიციპალუ
ქ. ბათუმის
რი
მუნიციპალიტეტი
სერვისების
ს მერია
სააგენტო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

08 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
2 070 400
0

სულ ქვეპროგრამა

2 070 400

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მუნიციპალური მომსახურების სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების
მიწოდება;
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დაფინანსება, რომლის
ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს: მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მომსახურების „ერთი ფანჯრის
პრინციპი“-ს ამოქმედება და ფუნქციონირება; ელექტრონული სერვისების დანერგვა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების
და გეოსერვისების პორტალის შექმნა და ფუნქციონირება; კომპეტენციის ფარგლებში მოქალაქეებისათვის მუნიციპალური
სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა; თვითმმართველი ერთეულის იერსახის, გარე ვაჭრობის, გარე რეკლამის, აბრის
განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის, ავტომანქანების პარკირების წესების დარღვევის
ფაქტების გამოვლენა, ასევე საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, საქართველოს კანონით
„ნარჩენების მართვის კოდექსის“ და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენა და რეაგირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის
შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება; უნებართვო ან/და დარღვევით მშენებარე ობიექტების გამოვლენა, ასევე საქართველოს
კანონით „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით“ განსაზღვრული სხვა სამშენებლო
სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლება და რეაგირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის შესაბამისი ინფორმაციის
მიწოდება; საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების, მათ შორის,
გადათხრითი ან/და პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის სამუშაოების კონტროლი და დარღვევის გამოვლენის
შემთხვევაში რეაგირებაზე უფლებამოსილი პირისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება; სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების ხელშეწყობა; დადგენილი წესის შესაბამისად, ოჯახების საცხოვრებელი
პირობებისა და სოციალური მდგომარეობის შესახებ მოკვლევის განხორციელება და დასკვნის შედგენა ოჯახებისათვის
მატერიალური დახმარების, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების, სხვადასხვა უწყებებთან შუამდგომლობის
გაწევის ან/და უფასო სასადილოთი სარგებლობის მიზანშეწონილობის თაობაზე; ადმინისტრაციული ერთეულების
მიხედვით ჩამოყალიბებული მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების საქმიანობის ხელშეწყობა, მათგან ინფორმაციის მიღება,
დამუშავება, განსახილველად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან გადაგზავნა და უკუკავშირის განხორციელება;
მოქალაქეების საჭიროებებზე ორიენტირებული დარგობრივი სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების
შემუშავებაში, ასევე მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებული საჭიროებების
(ინფრასტრუქტურული, სამეურნეო და სხვა) ყოველდღიური აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და უფლებამოსილი
პირ(ებ)ისათვის მიწოდება; მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლების პასპორტიზაციის (შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის
შესწავლა) პროცესში მონაწილეობის მიღება; მერიის სისტემაში კომპიუტერული ტექნიკის/ქსელის გამართული
ფუნქციონირების, ოპერაციული სისტემებისა და საოფისე პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, ასევე
მერიის ვებგვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფა.

გაწევის ან/და უფასო სასადილოთი სარგებლობის მიზანშეწონილობის თაობაზე; ადმინისტრაციული ერთეულების
მიხედვით ჩამოყალიბებული მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების საქმიანობის ხელშეწყობა, მათგან ინფორმაციის მიღება,
დამუშავება, განსახილველად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან გადაგზავნა და უკუკავშირის განხორციელება;
მოქალაქეების საჭიროებებზე ორიენტირებული დარგობრივი სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების
შემუშავებაში, ასევე მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებული საჭიროებების
(ინფრასტრუქტურული, სამეურნეო და სხვა) ყოველდღიური აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და უფლებამოსილი
პირ(ებ)ისათვის მიწოდება; მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლების პასპორტიზაციის (შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის
შესწავლა) პროცესში მონაწილეობის მიღება; მერიის სისტემაში კომპიუტერული ტექნიკის/ქსელის გამართული
ფუნქციონირების, ოპერაციული სისტემებისა და საოფისე პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, ასევე
მერიის ვებგვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფა.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება
მუნიციპალური სერვისების მართვა

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

103

29 736

2 014 300

შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა
შრომის ანაზღაურება

პირი

79

16 511

1 304 400

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
პირთა ანაზღაურება

პირი

24

13 225

317 400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,
(სხვა ხარჯები)

392 500

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

56 100

მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა

ცალი

1

55 000

55 000

პრინტერი

ცალი

1

1 100

1 100

სულ ქვეპროგრამა

2 070 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

მუნიციპალური სერვისების მართვა

x

x

x

x

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სერვისების მიწოდება "ერთი ფანჯრის პრინციპით"
გადამზადებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეები და წევრები
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია
მუნიციპალური
სერვისების მიწოდება
"ერთი ფანჯრის
პრინციპით"

შედეგის
ინდიკატორები

სამიზნე მაჩვენებელი

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მუნიციპალური სერვის
ცენტრების რაოდენობა

14

რაოდენობა

(ა)იპ - მუნიციპალური
სერვისების სააგენტო

ყოველკვარტალურად

(ა)იპ - მუნიციპალური
სერვისების სააგენტო

მონიტორინგი

„ერთი ფანჯრის
პრინციპით“
მოსარგებლე
მოქალაქეების, ბიზნეს
სფეროსა და საჯარო
უწყებების
კმაყოფილების
ხარისხის საპროცენტო
მაჩვენებელი
(გამოკითხვის
საფუძველზე)

70

%

(ა)იპ - მუნიციპალური
სერვისების სააგენტო

ყოველკვარტალურად

(ა)იპ - მუნიციპალური
სერვისების სააგენტო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური სერვისების განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

08 01 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2020 წელი
111 145

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

111 145

ქვეპროგრამის მიზანი:
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა
ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების პასპორტიზაცია, რომელიც
მოიცავს შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენას, მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენას, არსებული
ნახაზების დაყოფას, არსებული ნახაზების კორექტირებას, არსებული ნახაზების გაერთიანებას, რეგისტრირებული მიწის
ნაკვეთების დაკვალვას, ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენას.
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ასევე ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემი ქონების, მათ
შორის აქციებისა და წილის აუდიტორიული შეფასების დასკვნების მომზადება (ქონების საბაზრო და საიჯარო ღირებულების
დადგენა);
ელექტრონული აუქციონის განცხადების განთავსება და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა;
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

ქონების პასპორტიზაცია

სულ (ლარი)
11 745

შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა

12 020

0,25

3005

მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენა

29 000

0,17

4930

არსებული ნახაზების დაყოფა

110

15

1650

არსებული ნახაზების კორექტირება

50

15

750

არსებული ნახაზების გაერთიანება

50

15

750

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვა

8

60

480

2 000

0,09

180

აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება

175

85,7

15 000

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა

12

250

3 000

დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

12

6783

81 400

ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენა

სულ ქვეპროგრამა

111 145

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი 2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ქონების პასპორტიზაცია

x

აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება

x

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა
დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია
თვითმმართველობის
საკუთრებაში არსებული
ქონების ეფექტური
მართვა

შედეგის ინდიკატორები

-

სამიზნე
მაჩვენებელი

-

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
მუნიციპალური ქონების
და სერვისების მართვის
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წერილადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
მუნიციპალური ქონების
და სერვისების მართვის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

08 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
3 444 000
0

სულ ქვეპროგრამა

3 444 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება;
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ა) ბათუმის ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობაზე, სამშენებლო საქმიანობის დადგე¬ნი¬ლი წესე¬ბის, მათ შორის
უსაფრთხოების წესების დაც¬ვა¬ზე ზედამხედველობა და დარღ¬ვე¬ვის ფაქ¬ტე¬ბის გამოვლენა, უნებართვო ან/და
დარ¬ღ¬¬ვევით მშე¬ნე¬ბარე ობი¬ე¬ქ¬ტე¬ბის შეჩერე¬ბა¬ზე, სამშე¬ნებ¬ლო დოკუმენ¬ტა¬ცია¬სთან შესაბა¬მისობაში
მოყ¬ვა¬ნაზე ან/და დე¬მო¬ნ¬ტა¬ჟზე სამშე¬ნე¬ბ¬ლო სამარ¬თალდარღვევის საქმის¬წარ¬მოება და კა¬ნონ¬მდებლობით
გათვალის¬წინე-ბული შესა¬ბა¬მისი გა¬დაწყვეტილებების მიღება, სა¬ჯარიმო სანქ¬ცი¬ების გა¬მო¬ყენება;
ბ) სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების (სამ¬შე¬ნებ¬ლო და სარე¬მო¬ნ¬¬ტო ტერიტორიების
შემოღობვა, მიწის გრუნტისა და სამ¬შე¬¬¬ნებ¬¬ლო ნარჩენების სპეცია¬ლუ¬რად გა¬¬მოყოფილ ადგი¬ლე¬ბ¬ში გატანა,
მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადა¬კე-თე¬ბისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება,
სამუშაოების და¬მ¬¬თავ¬რების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა) წესების დაცვაზე და დროულ და
ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლის დაწესება;
გ) თვითმმართველი ერთეულის იერსახეზე, გარე ვაჭრობის, პლასტიკისა ან/და ბიო-დეგ¬რადირებადი პარკების
რეალიზაციის, რეკლამის, აბრის გან¬თავ¬სების, საზოგა¬დოებ¬¬რი¬ვი ად¬გი¬ლებით სარგებლობის შეზღუდვის,
ავტომანქანების პარკი¬რე¬ბის წესების დაც¬ვა¬ზე ზე-დამ¬¬ხე¬დ¬ვე¬ლობა, დარღვევის ფაქტების გა¬მოვ¬ლენა და
სათანადო რეა¬გი¬რე¬ბა, მათ შესაბა¬მი¬სო-ბაში მოყ¬ვა¬ნა¬¬ზე/შე¬ს¬რუ¬ლებაზე კო¬ნ¬ტ¬რო¬ლი;
დ) უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების, ჯიხურების, ავტო-ფა¬¬რე¬ხე¬ბის, პავილიონების, მცირე
არქი¬ტექ¬ტუ¬რული ფორმების მქონე მანქანა-დანადგარების, დახ¬ლე¬ბის, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების,
სარეკლამო და საინფორმაციო სტენ¬დე¬ბის, დაფების, აბრების, აფიშების, პლაკა¬ტე¬ბი¬სა და სხვა სარეკლამო
ატრიბუტების უკა¬ნო¬ნო გან¬თავ¬სების ფაქტების გამოვლენა, მათი აღკ¬ვე¬თისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების
გან¬ხორციელება;
ე) აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ზღვრის გადაჭარბებისა და პიროტექნიკური ნაკე-თო¬ბის გამოყენების ფაქტების
გამოვლენა და კონტროლი;
ვ) მწვანე ნარგავების დაზიანებაზე ან/და განადგურებაზე კონტროლის განხორ¬ციელე¬ბა;
ზ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იური¬დი¬უ-ლი პი¬რების მიმართ
საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამარ¬თა¬ლ-დარ¬ღვევათა კოდექსი“, საქართ¬ვე¬ლოს
ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კო-დექ¬სი“, სა¬ქა¬რ¬თ¬ველოს კანონით „საქართველოს სივრცის
დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამ¬¬შენებლო საქმიანობის კოდექსი“ და სა¬ქა¬რ¬თველოს კანონით „ნარ¬ჩენების
მართვის კო-დექ¬სი“ დადგენილი ზომების განხორციელება;
თ) დასრულებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და შესაბამისი აქტის გამო-ცემა;
ი) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დადგენილი წესით, საზოგადოებრივი ად¬გი¬ლებით სარგებლობის
შეზღუდვის უფლების (ნებართვა, თანხმობა, დადასტურება) მი-ნიჭების თა¬ობაზე შესაბამისი აქ¬ტების გამოცემა;
კ) კომპეტენციის ფარ¬გლებ¬ში, მუნი¬ციპა¬ლი¬ტე¬ტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზო-გა¬დოებრივი
დანიშნუ¬ლების დაწე¬სებუ¬¬ლე¬ბებ¬ში (სილა¬მა¬ზის სალონები, სასტუმროები, აბა-ნო¬ები, სამრეც¬ხა¬ოები, საცურაო
აუზები და სხვა), საგან¬მა¬ნათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულე¬ბებ¬ში ლაბორატორიული კვლე¬ვების ჩატარება და
ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასება;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზო-გა¬¬დოებ¬რივი მნიშვნე¬ლობის

არქი¬ტექ¬ტუ¬რული ფორმების მქონე მანქანა-დანადგარების, დახ¬ლე¬ბის, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების,
სარეკლამო და საინფორმაციო სტენ¬დე¬ბის, დაფების, აბრების, აფიშების, პლაკა¬ტე¬ბი¬სა და სხვა სარეკლამო
ატრიბუტების უკა¬ნო¬ნო გან¬თავ¬სების ფაქტების გამოვლენა, მათი აღკ¬ვე¬თისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების
გან¬ხორციელება;
ე) აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ზღვრის გადაჭარბებისა და პიროტექნიკური ნაკე-თო¬ბის გამოყენების ფაქტების
გამოვლენა და კონტროლი;
ვ) მწვანე ნარგავების დაზიანებაზე ან/და განადგურებაზე კონტროლის განხორ¬ციელე¬ბა;
ზ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იური¬დი¬უ-ლი პი¬რების მიმართ
საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამარ¬თა¬ლ-დარ¬ღვევათა კოდექსი“, საქართ¬ვე¬ლოს
ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კო-დექ¬სი“, სა¬ქა¬რ¬თ¬ველოს კანონით „საქართველოს სივრცის
დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამ¬¬შენებლო საქმიანობის კოდექსი“ და სა¬ქა¬რ¬თველოს კანონით „ნარ¬ჩენების
მართვის კო-დექ¬სი“ დადგენილი ზომების განხორციელება;
თ) დასრულებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და შესაბამისი აქტის გამო-ცემა;
ი) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დადგენილი წესით, საზოგადოებრივი ად¬გი¬ლებით სარგებლობის
შეზღუდვის უფლების (ნებართვა, თანხმობა, დადასტურება) მი-ნიჭების თა¬ობაზე შესაბამისი აქ¬ტების გამოცემა;
კ) კომპეტენციის ფარ¬გლებ¬ში, მუნი¬ციპა¬ლი¬ტე¬ტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზო-გა¬დოებრივი
დანიშნუ¬ლების დაწე¬სებუ¬¬ლე¬ბებ¬ში (სილა¬მა¬ზის სალონები, სასტუმროები, აბა-ნო¬ები, სამრეც¬ხა¬ოები, საცურაო
აუზები და სხვა), საგან¬მა¬ნათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულე¬ბებ¬ში ლაბორატორიული კვლე¬ვების ჩატარება და
ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასება;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზო-გა¬¬დოებ¬რივი მნიშვნე¬ლობის
დაწე¬სებულებებში (საპარიკმახეროები, კოსმეტიკური კაბინე-ტები, სასტუმ¬როები, კემპინგები, მოტე¬ლები,
ავტოსადგომები, აბანოები, საუნები, საშხა-პეები, სამრეცხაოები, საზოგადოებრივი პლა¬¬ჟები, კინოთეატრები, საკონცერტო
დარბა¬ზები, სპორ¬ტუ¬ლი მოედნები, ნაგავსაყრელები, ტურისტული ბაზები, სანატორიუმები, სათა¬მაშო სახ¬ლე¬ბი,
საგამოფენო დარბაზები, კლუბები, ატრაქციონები და საზოგა¬დოებრივი მნიშვნელობის სხვა დაწესე¬ბულებები)
სანიტარიული ნორ¬მების დაცვის ზედამხედველობა;
მ) კომპეტენციის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათ¬ლებ-ლო-სააღ¬მზრ¬დე¬ლო
დაწე¬სებუ¬¬ლე¬ბებში სანიტარიული სახის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, სანიტარიული
და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედ-ვე¬ლობა;
ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, დადგენილი წესით, დაწესებულების მოწყობის სანი-ტარულ-ჰიგიენურ ნორმებთან
შე¬სა¬ბამისობის დასკვნის გაცემა;
ო) კომპეტენციის ფარგლებში, ეპიდსაშიშროებისას პრევენციული და ეპიდემიო¬ლო-გიუ¬რი კონტროლის ღონისძიების
გატარება;
პ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველად ეპიდკვ-ლე¬ვის ხელშეწყობა;
ჟ) პარკირების წესების დარვევის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების
განხორციელება;
რ) მგზავრთა გადაყვანის ავტოტრასპორტის ზედამხეველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;
ს) მუნიციპალური ავტოტრასპორტში მგზავრთა გადაყვანის ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
ტ) საჯარიმო სადგომების და მუნიციპალური პარკირების ადგილების ადმინისტრირება;
უ) სააგენტოს მიზნებისა და ფუნქციების გათვალისწინებით, კომპეტენციის ფარგლებში, მუ¬ნი¬¬ცი¬¬პალიტეტის
სამოქმედო გეგმების და სტრატეგიების დოკუმენ¬ტე¬ბით განსაზღვ¬რუ¬ლი ღონისძიებების შესრულება;
ფ) მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტ¬რა¬ცი¬ულ-სამართ¬ლებ¬რი¬ვი აქტებით გათვალისწინებული
სხვა უფლებამოსილებათა განხორ¬ციე¬ლე¬ბა.

პროდუქტები
დასახელება
განზომილება
ორგანიზაციის მართვა

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

181

21 456

3 444 000

შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა
შრომის ანაზღაურება

პირი

110

13 273

1 460 000

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
პირთა ანაზღაურება

პირი

71

8 183

580 980

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,
(სხვა ხარჯები)

1 403 020

სულ ქვეპროგრამა

3 444 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
ორგანიზაციის მართვა
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მომსახურება
დამატებითი ინფორმაცია

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

x

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია გამოვლენილი
მუნიციპალური
დარღვევების
მომსახურება
რაოდენობა

სამიზნე მაჩვენებელი

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

რაოდენობა

(ა)იპ - ბათუმის
მუნიციპალური
ინსპექცის

ყოველთვიურად

(ა)იპ - ბათუმის
მუნიციპალური
ინსპექცის

მონიტორინგი

