
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

ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა 

ტიპის კვლევების განხორციელება
435 000 120 000 75 000 75 000

სულ პროგრამა 705 000 435 000 120 000 75 000 75 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

ინვესტიციების ზრდა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქალაქ ბათუმის საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდა

ქალაქის პროფილი იმ ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროთი განისაზღვრება, რომლებიც განაპირობებენ ამ ქალაქის არსებობას და 

რომელთა გარეშე ქალაქი აღმოჩნდება ისეთი საფრთხის წინაშე როგორიცაა მოსახლეობის მიგრაცია და ქალაქის დაცარიელება. ქალაქ 

ბათუმის მერია ცენტრალური ხელისუფლების, ქალაქის მოსახლეობის და მერიის სამსახურების მაღალი ჩართულობით მოამზადებს 

ქალაქის ფუნქციონალური დატვირთვის გრძელვადიან ხედვას. ეს ხედვა დაფუძნებული იქნება ქალაქ ბათუმის როლის სწორად 

განსაზღვრაში ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების ფონზე. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 

ბათუმის ქალაქწარმომქმნელი ფუნქციების შესწავლა, ქალაქწარმომქმნელი დარგების განსაზღვრა და ამ დარგის ორგანიზაციების 

შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული დარგობრივი კვლევების 

საშუალებით ერთი მხვრივ შეიქმნება ინვესტირების სახელმძღვანელო გეგმა, ხოლო მეორე მხვრივ გზამკვლევი მუნიციპალური 

სამსახურებისათვის მომავალი სატრანსპორტო, კომუნალური თუ სხვა ტიპის საკითხების წინასწარი დაგეგმარებისა და 

გათვალისწინების მიზნით. პროგრამის ფარგლებში მომზადდება: ბათუმის ქალაქწარმომქმნელი ფუნქციების ანალიზი და ამ 

ფუნქციების განვითარების პერსპექტივების კვლევა; ბათუმის ქალაქმომსახურების ფუნქციების ანალიზი და ამ ფუნქციების 

განვითარების პერსპექტივების კვლევა; ინვესტიციების გეგმა, საინვესტიციო რუკა; ქალაქის ტურისტული პოტენციალის კვლევა; 

ბათუმის სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების კონცეფცია; გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა.

ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის გაძლიერება და დივერსიფიკაცია

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

07 03

2018-2021 წლები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება



2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

ინვესტიციების ზრდა
ყოველწლიური

ზრდა

10%-ნი

ზრდა წინა

წელთან

შედარებით

10%-ნი

ზრდა წინა

წელთან

შედარებით

10%-ნი

ზრდა წინა

წელთან

შედარებით

10%-ნი

ზრდა წინა

წელთან

შედარებით

%

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი



07 03 01

2018 წელი

435 000

0

435 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 300 000 300 000

1 50 000 50 000

1 10 000 10 000

1 10 000 10 000

1 35 000 35 000

1 30 000 30 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის ფუნქციონალური მაპროფილებელი და მომსახურე დარგების გამოვლენა და მათი განვითარების პერსპეტქივების 

განსაზღვრა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმის ქალაქწარმომქმნელი ფუნქციების ანალიზი და ამ 

ფუნქციების განვითარების პერსპექტივების შესწავლა

ბათუმის ქალაქმომსახურების ფუნქციების ანალიზი და ამ 

ფუნქციების განვითარების პერსპექტივების შესწავლა

გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევა

ბათუმში სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების 

კონცეფციის მომზადება

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის კვლევა

ინვესტირების გეგმა, საინვესტიციო რუკა

დასახელება
პროდუქტები

ბათუმის მერია შეისწავლის ქალაქში სხვადასხვა სექტორების განვითარების შესაძლებლობებს, გამოწვევებსა და საჭირო 

რესურსებს, შესაბამისი დარგობრივი კლვევებისა და განვითარების სტრატეგიებზე დაყრდნობით უზრუნველყოფს ქალაქის 

ფუნქციონალური პროფილის დივერსიფიკაციისა და გაძ₾ლიერებისათვის საჭირო ღონისზიებების დაგეგმვასა და 

განხორციელებას. 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევების განხორციელება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური პოლიტიკსა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



435 000 435 000

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

დამატებითი ინფორმაცია

დასახელება

ბათუმის ქალაქწარმომქმნელი ფუნქციების 

ანალიზი და ამ ფუნქციების განვითარების 

პერსპექტივების შესწავლა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

განხორციელებულია დარგობრივი კვლევები

ბათუმის ქალაქმომსახურების ფუნქციების 

ანალიზი და ამ ფუნქციების განვითარების 

პერსპექტივების შესწავლა

ინვესტირების გეგმა, საინვესტიციო რუკა

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის კვლევა

გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის 

დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა

ბათუმში სოციალური და კულტურული 

ცენტრების განვითარების კონცეფციის 

მომზადება

სულ ქვეპროგრამა  



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ბათუმის 

ქალაქწარმომქმნელი 

ფუნქციების ანალიზი და ამ 

ფუნქციების განვითარების 

პერსპექტივების კვლევა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მერიის 

ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური 

პოლიტიკის სამსახური

მონიტორინგი

ბათუმის 

ქალაქმომსახურების 

ფუნქციების ანალიზი და ამ 

ფუნქციების განვითარების 

პერსპექტივების კვლევა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მერიის 

ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური 

პოლიტიკის სამსახური

მონიტორინგი

მომზადებული 

ინვესტიციების გეგმა, 

საინვესტიციო რუკა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მერიის 

ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური 

პოლიტიკის სამსახური

მონიტორინგი

მომზადებული ქალაქის 

ტურისტული პოტენციალის 

კვლევა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მერიის 

ქონების მართვისა და 

ეკონომიკური 

პოლიტიკის სამსახური

მონიტორინგი

მომზადებული ბათუმის 

სოციალური და 

კულტურული ცენტრების 

განვითარების კონცეფცია

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ქონების მართვისა და 
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