
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 52 977 600 12 713 600 13 098 000 13 583 000 13 583 000

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების 

უზრუნველყოფა

პროგრამის ბიუჯეტი

2018-2021 წლები

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, 

რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. 

სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ 

საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და 

ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს 

წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო 

წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით მუნიციპალიტეტის  

მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ განსაზღვრავს 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის 

უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. 

არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც 

ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას 

მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების  შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად 

ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა 

ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ქვეპროგრამები:

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

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

განათლება

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება



საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და 

კაპიტალური  რეაბილიტაცია
7 330 710 1 980 710 1 900 000 1 650 000 1 800 000

სულ პროგრამა 60 308 310 14 694 310 14 998 000 15 233 000 15 383 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შექმნილია ბავშვების 

განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო



გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2017 წელი 

(საბაზისო)
2018 წელი 2019 წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

მოქმედი სტანდარტების 

და ნორმების 

შესაბამისად 

მუნიციპალურ საბავშვო 

ბაღებში აღსაზრდელთა 

დასაშვები მაქსიმალური 

რაოდენობა

7825 8070 8595 8545 8755 რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

ბათუმის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიანება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

მუნიციპალურ 

სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების 

დაწესებულებაში 

ჩარიცხვის მსურველ 

მოქალაქეთა 

დაუკმაყოფილებელი 

განაცხადების 

რაოდენობის კლების

% მაჩვენებელი საბაზო

მაჩვენებელთან 

შედარებით (ყოველი 

წლის 15 სექტემბრის 

მდგომარებით)

1195 30% 70% 85% 100% %

ა(ა)იპ - 

ბათუმის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიანება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

აშენებული 

სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა

1 1 1 1 1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

შესაბამისი

სტანდარტის 

მუნიციპალური 

სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა

29 30 32 33 34 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების 

ხელმისაწვდომობა და 

შექმნილია ბავშვების 

განვითარებაზე 

ორიენტირებული 

სააღმზრდელო გარემო



04 01 01

2018 წელი

12 713 600

0

12 713 600

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

9 041 600

1312 5 428 7 121 200

21 3 095 65 000

876 000

12 81 617 979 400

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში განათლების ხარისხის 

ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესიის ორგანიზებას,  კვების 

ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან;  მეთოდური მიმართულების გაუმჯობესების 

მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა და სათამაშოების შესყიდვას; 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  შევსება-განახლების მიზნით  

ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადახვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის 

შესყიდვას; სანიტრულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით  საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის 

ლაბორატორიულ კვლევებს.

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

მართვა-ადმინისტრირება

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

კომუნალური ხარჯები



8140 378 3 077 800

600 58 35 000

559 200

#19 საბავშვო 

ბაღი
10 000

#1-33 საბავშვო 

ბაღი
148 000

#1-34 საბავშვო 

ბაღი
39 000

#19 საბავშვო 

ბაღი
37 900

#19 საბავშვო 

ბაღი
4 700

#1-34 საბავშვო 

ბაღი
19 600

33 9 091 300 000

12 713 600

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები

სათამაშოები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

თანამშრომელთა ტრენინგები

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

მართვა-ადმინისტრირება

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით 

უზრუნველყოფა

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის განახლება

თანამშრომელთა ტრენინგები

ავეჯი

საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა

საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები 

(#1-#34 ბაღები)

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა და

რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირებს

დამატებითი ინფორმაცია

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მუნიციპალურ 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების  

დაწესებულებებში 

აღსაზრდელთა 

საერთო რაოდენობა

8140 რაოდენობა

ააიპ ბათუმის 

საბავშვო ბაღების 

გაერთიანება

კვარტალში 

ერთხელ

ააიპ ბათუმის საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება
მონიტორინგი

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

შეესაბამება 

დადგენილ 

სტანდარტებსა და 

რეგულაციებს

30 რაოდენობა

ააიპ ბათუმის 

საბავშვო ბაღების 

გაერთიანება

კვარტალში 

ერთხელ

ააიპ ბათუმის საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება
მონიტორინგი

გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა

600 რაოდენობა

ააიპ ბათუმის 

საბავშვო ბაღების 

გაერთიანება

კვარტალში 

ერთხელ

ააიპ ბათუმის საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მუნიციპალური 

სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების 

დაწესებულებები 

დადგენილი 

სტანდარტებისა და 

რეგულაციების 

შესაბამისად 

ფუნქციონირებს



04 01 02

2018 წელი

1 980 710

0

1 980 710

ქვეპროგრამის აღწერა:

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა   - პროექტის ფარგლებში 2017 წელს დაიწყო  315 აღსაზრდელზე 

გათვლილი 3 სართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. განხორციელდება სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის 

მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა 

პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით,  მეტალოპლასმასის  ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე 

წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და 

სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 საბავშვო ბაღის  ეზოს კეთილმოწყობა - განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, 

კერძოდ მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, დაეგება ფილები და კორდი;

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი - განხორციელდება 245 აღსაზრდელზე 

გათვლილი საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება:  სართულშუა გადახურვის მოწყობა, 

სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების 

მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით,  მეტალოპლასმასის  ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და 

გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა 

და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა - განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, კერძოდ 

მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, დაეგება ფილები და კორდი;

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება   

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 1 111 200 1 111 200

1 214 700 214 700

2272 169 383 310

1932 121 233 400

6 500

31 600

1 24 300

1 7 300

1 980 710

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

დამატებითი ინფორმაცია

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა  

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო 

ბაღის კაპიტალური რემონტი

რეაბილიტირებულია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და აშენებულია 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ახალი შენობა

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და 

კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის 

ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.)

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და 

კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 

საბავშვო ბაღის  ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.)

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის 

კაპიტალური რემონტი

სულ ქვეპროგრამა  

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა  

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური 

რემონტი

დასახელება
პროდუქტები

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის  

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

(კვ. მ.)

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 საბავშვო ბაღის  ეზოს 

კეთილმოწყობა (კვ. მ.)



თამარის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2017-2018 წ) 

შეადგენს 1.646.939 ლარს; 

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 

მრავალწლიანი პროექტია, რომლის საერთო ღირებულება განისაზღვრება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 

მიხედვით (0.32 %)

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი მრავალწლიანი პროექტია, სამუშოების საერთო 

ბიუჯეტი (2017-2018 წ) შეადგენს 697.777 ლარს; 



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულების 

ახალი შენობა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

კეთილმოწყობის 

სამსახური

სამუშაოების 
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