პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
03 08

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური სერვისების განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2017-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება;
-ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
პროგრამის ბიუჯეტი
სულ

2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

ადგილობრივი მოსაკრებლების
ადმინისტრირება

856 800

169 200

205 200

241 200

241 200

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და
განვითარება

550 000

200 000

200 000

150 000

405 200

441 200

391 200

დასახელება

სულ პროგრამა

1 406 800

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა
დამატებითი ინფორმაცია

169 200

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
2016 წელი (საბაზისო)
დანერგილი
ელექტრონული
სერვისების რაოდენობა

ამაღლებულია
მუნიციპალური სერვისების
მუნიციპალური
ეფექტურობა
სერვისების სერვისის
მომხმარებელთა
კმაყოფილების %-ლი
მაჩვენებელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

N/A

N/A

N/A

N/A

%

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტ
ის მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

N/A

N/A

N/A

N/A

%

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტ
ის მერია

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება, ნარჩენების მართვა და მუნიციპალური სერვისების განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 08 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
2017 წელი

დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

169 200

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

169 200

ქვეპროგრამის მიზანი:
ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების აღრიცხვისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.
პროდუქტები

დასახელება
დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება (აბონენტი)

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

47000

3,60

169 200

სულ ქვეპროგრამა

169 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2017 წელი)
გაუმჯობესებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრირება
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

დასუფთავების მოსაკრებლის
გაუმჯობესებულია
აბონენტების რაოდენობა,
ადგილობრივი ბიუჯეტის
რომელიც ინტეგრირებულია
შემოსავლების
მოსაკრებლების ბილინგის
ადმინისტრირება
სისტემაში

სამიზნე
მაჩვენებელი

47000

გაზომვის
ერთეული

რაოდენობა

მონაცემთა წყარო
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის საფინანსო-ეკონომიკური
სამსახურის შემოსავლების
პროგნოზირებისა და ანალიზის
განყოფილება

სიხშირე

წელიწადში
ორჯერ

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის საფინანსო-ეკონომიკური
სამსახურის შემოსავლების
პროგნოზირებისა და ანალიზის
განყოფილება

მოგროვების მეთოდი
ხელშეკრულების და
ვალდებულების შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების (მიღებაჩაბარების აქტები)
მონიტორინგი

