პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
03 01

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:
ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე
მოვლა-პატრონობა

6 312 800

1 812 800

1 500 000

1 500 000

1 500 000

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და
კაპიტალური მშენებლობა

154 211 880

32 211 880

38 000 000

42 000 000

42 000 000

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლაპატრონობა

15 966 940

4 086 940

3 960 000

3 960 000

3 960 000

სულ პროგრამა

176 491 620

38 111 620

43 460 000

47 460 000

47 460 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და
ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2017 წელი
2018 წელი
(საბაზისო)
ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზების
საერთო სიგრძის
მაჩვენებელი
შექმნილია სტანდარტების
შესაბამისი საგზაო
ინფრასტრუქტურა და
უზრუნველყოფილია
ტრანსპორტისა და
ფეხითმოსიარულეთა
შეუფერხებელი
გადაადგილება

ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზების
საერთო სიგრძის
მაჩვენებელი, რომელიც
შეესაბამება დადგენილ
სტანდარტებს
ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზების
საერთო სიგრძის %-ლი
მაჩვენებელი, რომელიც
შეესაბამება დადგენილ
სტანდარტებს

377865

257750,0

68%

377865

304029,0

80%

2019 წელი

377865

322500,0

85%

2020 წელი

377865

342800,0

91%

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

2021 წელი

377865

365700,0

97%

გრძ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ქ. ბათუმის
ტის მერიის
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კეთილმოწყობი
ს მერია
ს სამსახური

გრძ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ქ. ბათუმის
ტის მერიის
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კეთილმოწყობი
ს მერია
ს სამსახური

%

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ქ. ბათუმის
ტის მერიის
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კეთილმოწყობი
ს მერია
ს სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
1 812 800

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

1 812 800

ქვეპროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენარეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება; არაასფალტირებული ქუჩების კაპიტალური რემონტი, გრუნტის საფარის
მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადებამონტაჟი. ჩვეულებრივი და დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მოვლა-პატრონობა და მონტაჟი.
პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების
მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

სულ (ლარი)
1 204 953

ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება ასფალტბეტონით (კვ.მ)

35000

32,00

1 120 000

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების
შეკეთება (კვ.მ)

4200

18,50

77 700

30

241,77

7 253

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეცვლა
(ცალი)
არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

213 397

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით (კვ.მ)

120000

1,26

151 200

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევის გარეშე (კვ.მ)

100000

0,47

46 693

600

25,84

15 504

210

145,24

30 500

არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის
ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება
(დატკეპნით) (კუბ.მ)
ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური,
ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

363 950

ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი)

330

128,79

42 500

ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ)

12000

11,00

132 000

ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება
(კვ.მ)

26500

3,50

92 750

დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრძ.მ)

702

11,00

7 722

ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება
(კვ.მ)

4500

14,00

63 000

დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი)

600

15,00

9 000

დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა და ახლის დამონტაჟება
(ცალი)

250

19,00

4 750

ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების
პოლიმერული სახურავების შეძენა/მონტაჟი (ცალი)

32

174,00

5 568

ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის
ფილით (კვ.მ)

60

111,00

6 660

სულ ქვეპროგრამა

1 812 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის
ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

x

x

x

x

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე
სარემონტო სამუშაოები

x

x

x

x

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი

x

x

x

x

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი,
ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლაშენახვის ღონისძიებები

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

წლის განმავლობაში
შეკეთებული
ასფალტირებული და
რკინა-ბეტონის
საფარიანი ქუჩების
საერთო ფართობი

წლის განმავლობაში
შეკეთებული
არაასფალტირებული
ქუჩების საერთო
ქალაქის ქუჩებისა და
ფართობი
გზების
ინფრასტრუქტურა
შენარჩუნებულია
ექსპლუატაციისათვი ქვაფენილიანი ქუჩების
ს ვარგის
საერთო ფართობი,
მდგომარეობაში
სადაც წლის
განმავლობაში
ხორციელდება მოვლაპატრონობის
ღონისძიებები

ტროტუარების საერთო
ფართობი, რომელზეც
წლის განმავლობაში
ხორციელდება
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

სამიზნე
მაჩვენებელი

39 200

220 000

38 500

4500

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

კვ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის
ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

კვ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის
ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

კვ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის
ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

კვ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის
ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

კვარტალში
ერთხელ

ქ. ბათუმის
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ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
32 211 880

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

32 211 880

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების სრული რეაბილიტაცია, საგზაო ქსელის გაფართოება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების სრული
კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების
რეაბილიტაცია. კერძოდ, გათვალისწინებულია: არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების
დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება. შემხვედრი გარემოებებიდან გამომდინარე გარე-განათებისა და
კომუნალური ქსელის რეაბილიტაცია, დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების მონტაჟი, საფეხმავლო
ხიდის მშენებლობა.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ე.წ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების კეთილმოწყობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)
15 561 758

პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს
შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა:
შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის
ქუჩები (გრძ.მ)

3186

759 500

გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი
ქუჩების მონაკვეთები კეთილმოწყობა: თაყაიშვილის, სელიმ
ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩები (გრძ.მ)

1398

2 426 900

გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი
ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა: 26 მაისის, ვაჟაფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩები (გრძ.მ)

1619

1 298 400

მარუხის ქუჩა,მარუხის I-II შესახვევი, ლომონოსოვის ქუჩა,
ქობულეთის ქუჩა, ქობულეთის ჩიხი, ქედას ქუჩა. (გრძ.მ)

1195

1 518 600

კომახიძის ქუჩის, ოსტროვსკის ქუჩის, სევასტოპოლის ქუჩის,
ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი
ბრწყინვალეს ქუჩამდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

6 763 958

კომახიძის ქუჩა (გრძ.მ)

1500

2 339 544

ოსტროვსკის ქუჩა (გრძ.მ)

960

3 083 640

სევასტოპოლის ქუჩა (გრძ.მ)

282

452 978

ჯავახიშვილის ქუჩა (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი
ბრწყინვალეს ქუჩამდე) (გრძ.მ)

853

ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის
კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

733

ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

1051

1 159 500

სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია (გრძ.მ)

485

1 177 500

887 796
624

ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
დ. ბაქრაძის ქუჩა, აგარაკის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ქუჩა,
ი.ნონეშვილის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ქუჩა,
შინდისის ქუჩა, ს. დიასამიძის ქუჩა, თამარ მეფის ჩიხი, თამარ
მეფის გამზირი, ი. კაზინეცის ქუჩა, შრომის ქუჩა, ხ.
ლორთქიფანიძის ქუჩა, ზ. ჭიჭინაძის ჩიხი, ზ. ჭიჭინაძის ქუჩა,
ძმები ნობელების ქუჩა, ძმები ნობელების I შესახვევი, ძმები
ნობელების II შესახვევი (გრძ.მ).

1 821 400

6230

1 821 400

ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
ბონის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ალ. ჩხაიძის ქუჩა,
ს. მესხის I ჩიხი, ლ. ქიქავას ქუჩა, რ. ერისთავის I, II, III და IV
ჩიხი, რ. ერისთავის შესახვევი, შ. დადიანის ქუჩა, ქართველი
იუნკერების ქუჩა, ს. თაყაიშვილის ქუჩა, შ. იოსელიანის ქუჩა, პ.
იაშვილის ქუჩა, ფ. გოგიტიძის ქუჩა, თ. მაქაცარიას ქუჩა,
ნოღაიდელის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის
შესახვევი, რკინიგზის ჩიხი (გრძ.მ).

457 400

8 198 025

4704

2 758 900

ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა
(გრძ.მ)

5 439 125

ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

2280

1 856 922

ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

1570

2 984 903

ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

1915

597 300

კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა

1 584 524

შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

445

102 227

ზედაღელის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

984

409 033

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა
(გრძ.მ)
ზედაღელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა
(გრძ.მ)
მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

1973

76

150 000

391

737

288 141

1425

446

635 123

მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა

1 206 328

მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (გრძ.მ)

579

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა
(გრძ.მ)

1974

38

75 000

ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

803

38

265 786

ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

60

38

123 331

მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

750

38

390 788

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

351 423

2 256 469

პირველი ეტაპი: აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი;
აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი; აფსაროსის გზატკეცილის II
შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის გზატკეცილის III
შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია
პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია
პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის
№3, №4, №6; ანდრია პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები;
მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I,
II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ
კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა
ნინოს I ჩიხი.

6878

2 166 800

ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან
ზღვაზე გასასვლელის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

101

39 669

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა
(გრძ.მ)

1316

აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

38

50 000

0

860 121

ადლიის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

1179

358 538

ლეხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი
გზის მოწყობა (გრძ.მ)

172

260 385

ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

192

107 591

შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა
(ასფალტი, სანიაღვრე) და ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე
შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60 გრძ.მ
ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ)

160

133 607

თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

0

თამარ მეფის გამზირზე ფეხით მოსიარულეთა ხიდის
მშენებლობა (გრძ.მ)

18

სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

186 100
186 100

0
565

259 555
259 555

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის
სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

162 200

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

115 400

მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი
ქუჩების გაფართოების სამუშაოები
ქ. ბათუმში დავით აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების,
დავით აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

57 800
57 600

სულ ქვეპროგრამა

32 211 880

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ე.წ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების
კეთილმოწყობა

x

x

x

x

ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

x

x

x

x

ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

x

x

x

x

კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა

x

x

x

x

მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების
კეთილმოწყობა
გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა
აეროპორტის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა
თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა
ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და
მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური
ზედამხედველობა

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები და გაფართოებულია ქალაქის საგზაო ქსელი
დამატებითი ინფორმაცია
ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის
არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა (შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის ქუჩები)
მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2015 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2015-2018 წ) შეადგენს
18.743.765 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონაკვეთების
კეთილმოწყობა (თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია,
სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 4.845.713 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩების დამაკავშირებელი ქუჩების მონაკვეთების
კეთილმოწყობა (26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩები) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2017
წელს, სამუშოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 5.360.067 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" მარუხის ქუჩის, მარუხის I-II შესახვევის, ლომონოსოვის ქუჩის, ქობულეთის ქუჩის, ქობულეთის
ჩიხის, ქედას ქუჩის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო
ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.293.065 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" კომახიძის ქუჩის, ოსტროვსკის ქუჩის, სევასტოპოლის ქუჩის, ჯავახიშვილის ქუჩის
(ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე) კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყება
2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 11.719.200ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი
პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.118.500 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები
დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 2.430.000 ლარს.
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს,
სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 1.619.994 ლარს.
ბარცხანის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების
საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 4.479.640 ლარს.
ბონის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაცია მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოები დაიწყო 2017 წელს, სამუშაოების
საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 3.954.444 ლარს.
ბონი-გოროდოკის დასახლებაში ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა მრავალწლიანი პროექტია,
სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2018-2019 წ) შეადგენს 11.692.390 ლარს.
გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა (პირველი ეტაპი) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო
2017 წელს, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 3.112.215 ლარს.
გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა
მრავალწლიანი პროექტია, რომლის საერთო ღირებულება განისაზღვრება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების
მიხედვით (0.5 %).
მრავალწლიანი პროექტების ფარგლებში მითითებული ქუჩების ჩამონათვალი და დაფინანსების ოდენობა ატარებს
საორიენტაციო ხასიათს. მრავალწლიანი პროექტების დაფინანსება 2018 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს
საორიენტაციო მაჩვენებლებზე მეტი ოდენობით სამუშაოების ფაქტიური შესრულების (ღირებულების) მიხედვით.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

წლის განმავლობაში
სრულად
რეაბილიტირებული
ქუჩების რაოდენობა

რეაბილიტირებული
ა ცალკეული
უბნების გზები და
ქუჩები და
გაფართოებულია
ქალაქის საგზაო
ქსელი

წლის განმავლობაში
ნაწილობრივ
რეაბილიტირებული
ქუჩების რაოდენობა

წლის განმავლობაში
რეაბილიტირებული
გზის სიგრძე

წლის განმავლობაში
რეაბილიტირებული
გზის ფართობი

სამიზნე მაჩვენებელი

25

54

49 925

422 630

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

გრძ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

კვ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულების და
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
(მიღება-ჩაბარების
აქტები) მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულების და
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
(მიღება-ჩაბარების
აქტები) მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულების და
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
(მიღება-ჩაბარების
აქტები) მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულების და
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
(მიღება-ჩაბარების
აქტები) მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
4 086 940

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

4 086 940

ქვეპროგრამის მიზანი:
გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
- გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და
მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა;
- ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია
გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი)

სულ (ლარი)
1 171 356

19512

36,00

702 432

ელექტრო გამანაწილებელი კარადების მოვლა ექსპლუატაცია,
(ცალი)

415

840,00

348 600

ბოძების შეღებვა

1000

45,00

45 000

-

75 324

განათების ბოძების შეკეთება, მონტაჟი-დემონტაჟი

ერთფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება

60

250,00

15 000

ორფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება

150

390,00

58 500

ბოძის ტრანსპორტირება, დაბეტონება (ბოძის ღირებულების
გარეშე)

12

152,00

1 824

13100665

0,19

2 534 400

დიოდური სანათების შეძენა

120

150

18 000

ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები (ცალი)

183

363 184

67

132 721

7

13 162

15

11 278

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის
გადასახადი, (კვტ/სთ)

გოდერძი ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III ჩიხების გარე განათების
მოწყობა (ცალი)
გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების
მოწყობა (ცალი)
სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა (ცალი)

ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 დან N103მდე და N2 დან N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
(ცალი)

72

62 545

კახაბრის ქუჩის განათება (ცალი)

10

121 189

მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა
(ცალი)

12

22 289

სულ ქვეპროგრამა

4 086 940

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

გარე განათების წერტების მოვლაექსპლოატაცია

x

x

x

x

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ)

x

x

x

x

დიოდური სანათების შეძენა

x

x

x

x

ქალაქის გარე განათების კაპიტალური
სამუშაოები (ცალი)

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოებულია
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გარე განათების წერტების
რაოდენობა, რომელთა
მოვლა-ექსპლუატაცია
ხორციელდება
ქალაქის ტერიტორიაზე

გარე განათების
სისტემა
გამართულად
ფუნქციონირებს და
გარე განათების
ქსელი
წლის განმავლობაში
გაფართოებულია
დამატებული ახალი
ენერგოეფექტური
სანათების რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

19512

303

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

მოგროვების მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ყოველთვიურად
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულება;
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი (მიღებაჩაბარების აქტები).

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახურის ტექნიკური
ზედამხედველობის
განყოფილება

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ყოველთვიურად
კეთილმოწყობის
სამსახური

ხელშეკრულება;
ვალდებულების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი (მიღებაჩაბარების აქტები).

