პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
03 07

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
ქალაქის დაგეგმარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2016-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:
ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა
პროგრამის აღწერა:
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა
ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა
ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია
პროგრამის ბიუჯეტი
სულ

2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

1 150 000

250 000

300 000

300 000

300 000

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა
უზრუნველყოფა

3 700 000

3 500 000

100 000

100 000

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

1 700 000

700 000

500 000

500 000

900 000

800 000

200 000

5 400 000

1 700 000

1 100 000

დასახელება

ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და
ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის
შექმნა
ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია
სულ პროგრამა

346 000

346 000

1 900 000
8 796 000

596 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2016 წელი
(საბაზო)

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

ადმინისტრაციულ
ი ერთეულების
რაოდენობა სადაც
ჩატარებულია
ინვენტარიზაცია

1

6

6

ქალაქის განვითარება
ხორციელდება გეგმაზომიერად, შექნილია ქალაქის
განვითარების
დამტკიცებული სტრატეგიის
კონცეფცია
შესაბამისად
კონცეფციის
საფუძველზე
შექმნილია და
დამტკიცებულია
სამოქმედო გეგმა

2016 წელი

2017 წელი

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის მერია
ს მერია

მონტორინგი

1

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის მერია
ს მერია

მონტორინგი

1

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის მერია
ს მერია

მონტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ქალაქის დაგეგმარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
2017 წელი

დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

250 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

250 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ
განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების
სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

110

909

100 000

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა

46

1 304

60 000

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

41

1 463

60 000

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

40

750

30 000

სულ ქვეპროგრამა

250 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი
კედლების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

x

x

x

x

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

x

x

x

x

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

x

x

x

x

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

x

x

x

x

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული
მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)
მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი
შედეგი

მომზადებულია
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

შედეგის ინდიკატორები
მომზადებული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
რაოდენობა

დაპროექტებული
სამუშაოების ღირებულება

სამიზნე
მაჩვენებელი

237

25 000 000

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

კვარტალში
ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახური

ლარი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

კვარტალში
ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის კეთილმოწყობის
სამსახური

მოგროვების
მეთოდი

მონიტორინგი

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ქალაქის დაგეგმარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 07 06

ქვეპროგრამის დასახელება:
ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
2017 წელი

დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

346 000

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

346 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქის აქტივების ინვენტარიზაციისთვის საჭირო მონაცემთა ბაზის შექმნა
ქვეპროგრამის აღწერა:

ქ. ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა მოიცავს შემდეგ ეტაპს:
ა) მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: გეოდეზიური ქსელის შექმნა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების გარეშე (3
კარკასული გეოდეზიური ქსელის და 10 პირველი კლასის საქალაქო გეოდეზიური ქსელის პუნქტების მომზადება),
აეროფოტოგადაღების სამუშაოებისთვის გეგმიური მომზადება (200-მდე საკონტროლო პუნქტის მონიშვნა);
ბ) აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება ბათუმის საზღვრებში 65,0 კვ. კილომეტრზე უპილოტო სამოქალაქო
საფრენი აპარატების გამოყენებით;
გ) მონაცემების კამერალური დამუშავება: ორთოფოტოგეგმის ციფრული მოდელის, 3D ციფრული მოდელის შექმნა და
არსებული საკადასტრო საზღვრების დაზუსტება, ასევე გეოდეზიური ციფრული სიმაღლეების ციფრული რუკის შექმნა;
დ) პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა - მონაცემთა ბაზის ერთიან პლატფორმაში მოქცევა და პერსონალის გადამზადება;
ე) მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა,
პერსონალის გადამზადება.

პროდუქტები

დასახელება

რაოდენობა

მოსამზადებელი სამუშაოები

ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1

21800

21 800

65 კვ. კმ

2477

161 000

მონაცემების კამერალური დამუშვება

1

60900

60 900

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა

1

10300

10 300

მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი
ერთიან პლატფორმაში მოქცევა, პერსონალის გადამზადება

1

92000

92 000

აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება

სულ ქვეპროგრამა

346 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი 2 კვარტალი

3 კვარტალი

მოსამზადებელი სამუშაოები

x

x

აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება

x

x

4 კვარტალი

მონაცემების კამერალური დამუშვება

x

x

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა

x

x

მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ
უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა,
პერსონალის გადამზადება

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)
დასრულებულია ბათუმის ტერიტორიის
ინტეგრირებულია მოაცემთა ბაზაში

აეროფოტოგადაღება,

ინვენტარიზაციისთვის

საჭირო

საბაზო

მონაცემები

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

დასრულებულია
ბათუმის ტერიტორიის
აეროფოტოგადაღება,
ინვენტარიზაციისთვის
საჭირო საბაზო
მონაცემები
ინტეგრირებულია
მოაცემთა ბაზაში

შედეგის ინდიკატორები

ტერიტორიის ფართობი,
სადაც განხორციელებულია
აეროფოტოგადაღება
ტერიტორიის ფართობი,
რომელზეც
დამუშავებულია რუკები,
ციფრული 3D მოდელი,
დაზუსტებულია
საკადასტრო საზღვრები და
მონაცემები მოქცეულია
ერთიან პროგრამულ
უზრუნველყოფაში

სამიზნე
მაჩვენებელი

65

65

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

კვ. კმ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
არქიტექტურისა და
ურბანული დაგეგმარების
სამსახური

კვ. კმ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
არქიტექტურისა და
ურბანული დაგეგმარების
სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წერილადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
არქიტექტურისა და
ურბანული დაგეგმარების
სამსახური

მონიტორინგი

წერილადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია,
არქიტექტურისა და
ურბანული დაგეგმარების
სამსახური

მონიტორინგი

