
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

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და 

განვითარება
496 980 246 980 150 000 50 000 50 000

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული 

ქონების მართვა
580 443 220 443 180 000 90 000 90 000

 ადგილობრივი მოსაკრებლების 

ადმინისტრირება
721 800 169 200 180 000 183 600 189 000

სულ პროგრამა 1 799 223 636 623 510 000 323 600 329 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი  განვითარება

07 04

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის ბიუჯეტი

ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა

2018-2021 წლები

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება;

- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა;

- ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება.



2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

დანერგილი 

ელექტრონული 

სერვისების რაოდენობა

11 2 2 2 %

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

კეთილმოწყობის 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი

მუნიციპალური 

სერვისების სერვისის 

მომხმარებელთა 

კმაყოფილების %-ლი 

მაჩვენებელი

N/A N/A N/A N/A %

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი

ამაღლებულია 

მუნიციპალური სერვისების 

ეფექტურობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი



07 04 02

2018 წელი

246 980

0

246 980

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 246 980 246 980

246 980

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

დასახელება
პროდუქტები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, 

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და 

გეოსერვისების პორტალის შექმნა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

თვითმმართველობის განხორციელებისას ელექტრონული მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთიანი სისტემის

შექმნა ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ელექტრონული სერვისები წარმოადგენს

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული მომსახურების ყველაზე უფრო იაფ, მოსახერხებელ და სწრაფ მომსახურებას. 

დაგეგმილია ელექტრონული სერვისების დანერგვა შემდეგი მიმართულებებით:

- ადმინისტრაციული;

- სივრცითი მოწყობა, არქიტექტურა და ზედამხედველობა;

- ეკოლოგია და გამწვანება;

- კეთილმოწყობა და დასუფთავება;

- ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი;

- ეკონომიკური განვითარება და ქონების მართვა;

- კულტურა, განათლება და სპორტი;

- ჯანდაცვა და სოციალური;

- იურიდიული;

- საფინასო-საბიუჯეტო;

- სამხედრო აღრიცხვა.

ელექტრონული სერვისების დანერგვის შემდეგ მერი აამოქმედებს მომსახურებას „ერთი ფანჯრის პრინციპით“. ბათუმის

მუნიციპალიტეტში ავტომატიზირებული იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ყველა

საკითხი.

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიპალური სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



x x x x

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს 

პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, 

ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის 

შექმნა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

გაზრდილია მუნიციპალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

უზრუნველყოფილია 

თვითმმართველობის 

საკუთრებაში არსებული 

ქონების ეფექტური 

მართვა

დანერგილი ელექტრონული 

სერვისების რაოდენობა
11 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

მერიის აპარატი

წერილადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

მერიის აპარატი

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



07 04 01

2018 წელი

220 443

0

220 443

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

11 745

12 020 0,25 3005

29 000 0,17 4930

110 15 1650

50 15 750

50 15 750

8 60 480

2 000 0,09 180

175 86 14 998

12 250 3 000

არსებული ნახაზების კორექტირება

არსებული ნახაზების გაერთიანება

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაკვალვა

ხაზობრივი ნაგებობების მიწისქვეშა და მიწისზედა აზომვითი ნახაზების შეძენა

აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა

არსებული ნახაზების დაყოფა

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

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 სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან დაცვითი მომსახურების

სახელმწიფო შესყიდვა

დასახელება
პროდუქტები

ქონების პასპორტიზაცია

შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა

მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების შეძენა

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერიის აპარატი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



12 5 475 65 700

1 125 000 125 000

220 443

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

დამატებითი ინფორმაცია

აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა

დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

ქონების პასპორტიზაცია

დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

უზრუნველყოფილია 

თვითმმართველობის 

საკუთრებაში არსებული 

ქონების ეფექტური 

მართვა

დანერგილი ელექტრონული 

სერვისების რაოდენობა
11 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

მერიის აპარატი

წერილადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

მერიის აპარატი

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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2018 წელი

169 200

0

169 200

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

47000 3,60 169 200

169 200

1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x xდასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

გაუმჯობესებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრირება

დამატებითი ინფორმაცია

დასახელება

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების აღრიცხვისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.

დასახელება
პროდუქტები

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება (აბონენტი)

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

გაუმჯობესებულია 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსავლების 

ადმინისტრირება

დასუფთავების მოსაკრებლის 

აბონენტების რაოდენობა, რომელიც 

ინტეგრირებულია მოსაკრებლების 

ბილინგის სისტემაში

47000 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო სამსახურის 

შემოსავლების განყოფილება  

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 

საფინანსო სამსახური

ხელშეკრულების და 

ვალდებულების შესრულების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტების (მიღება-

ჩაბარების აქტები) 

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები   


