პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
03 02

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2018-2021 წლები

პროგრამის მიზანი:
ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.
პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2020 წელი

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და
მოვლა-პატრონობა

13 514 518

3 014 518

3 500 000

3 500 000

3 500 000

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

10 813 936

2 813 936

3 000 000

2 500 000

2 500 000

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

3 360 645

860 645

1 000 000

1 000 000

500 000

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის
თანადაფინანსება

28 608 700

8 208 700

9 250 000

5 900 000

5 250 000

56 297 799

14 897 799

16 750 000

12 900 000

11 750 000

სულ პროგრამა
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა,
უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი

2017 წელი
(საბაზისო)

მუნიციპალურ წყლის
კომპანიაში
რეგისტრირებული
აბონენტების საერთო
რაოდენობა

ქალაქის ძველ საზღვრებში
რეაბილიტირებულია წყლის,
წყალარინებისა და სანიაღვრე
სისტემის ინფრასტრუქტურა,
უზრუნველყოფილია უწყვეტი
და მოთხოვნის შესაბამისი
წყალმომარაგება

მუნიციპალურ წყლის
კომპანიაში
რეგისტრირებული
უწყვეტი
წყალმომარაგების
სერვისის მიმღებ
აბონენტების საერთო
რაოდენობა
გამწმენდ
ნაგებობებში
ჩართული
საკანალიზაციო
ქსელის %-ლი
მაჩვენებლი

ექსპლუატაციაში
არსებული სანიაღვრე
ქსელი

71000

61700

60

101

2018 წელი

80000

65200

60

-

2019 წელი

88000

70000

65

-

2020 წელი

96000

80000

70

-

2021 წელი

105000

85000

70

-

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ტის მერიის
კეთილმოწყობ
ის სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მონიტორინგი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ტის მერიის
კეთილმოწყობ
ის სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მონიტორინგი

%

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ტის მერიის
კეთილმოწყობ
ის სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მონიტორინგი

კმ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტე
ტის მერიის
კეთილმოწყობ
ის სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
3 014 518

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

3 014 518

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ღია და დახურული სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე წყლების გადამქაჩი, კომბინირებული სატუმბი სადგურების (სალექართან
ერთად) და სანიაღვრე წყლების პირველადი ნაკადის მიმღები ავზების მშენებლობა; სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის
ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით; დახურული და ღია, აგრეთვე ზღვაში გასასვლელი სანიაღვრე არხების
გაწმენდა; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება; გადახურვის ფილის
გამოცვლა; სანიაღვრე არხების სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა; სანიაღვრე არხების
მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია

სულ (ლარი)
1 752 495

სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის
საშუალებით (საჭიროებისამებრ)

26000

7,00

182 000

ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა
ნაგავსაყრელზე (<2 მ;> 2მ სიფართე)(გრძ.მ)

120000

5,90

708 000

17500

10,00

175 000

1000

30,00

30 000

37500

4,00

150 000

სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა)

400

96,00

38 400

სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა
(საჭიროებისამებრ) (გრძ.მ)

50

110,00

5 500

სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა (100 დან 300 მმმდე ) ( გრძ.მ)

700

70,00

49 000

სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით,შლამის
ამოღება და გატანა ( გრძ.მ)
ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის
კაპიტალური შეკეთება (გრძ.მ)
მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა(კბ.მ)

ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის
განმავლობაში) ( გრძ.მ)

200

300,00

60 000

გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის
განმავლობაში) (გრძ.მ)

100

51,00

5 100

შთანთქმელი ჭების მონტაჟი (ცალი)

25

419,80

10 495

დახურული სანიაღვრე არხების(ცენტრალური კოლექტორების
გამოკლებით)გაწმენდა,შლამის ამოღება და გატანა (გრძ.მ)

3000

10,00

30 000

ზღვაში გამავალი არხების (11
გამავალი) ექსკავაცია /გაწმენდა (სთ)

1800

90,00

162 000

გადახურვის ფილის შეცვლა (კვ.მ)

260

500,00

130 000

სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4
თვე); (ლიტრი)

1000

17,00

17 000

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

1466

1 104 223

მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე
არხის მოწყობა

568

352,02

199 949

შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების
მოწყობა

250

622,46

155 614

სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

586

497,78

291 700

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის
მოწყობა

648

705,19

456 960

წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა

157 800

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქციის სამუშაოები

157 800

სულ ქვეპროგრამა

3 014 518

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლაექსპლუატაცია

x

x

x

x

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და
კაპიტალური რეაბილიტაცია

x

x

x

x

წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე
ექსპლოატაცია
დამატებითი ინფორმაცია

არხების მოვლა-

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

კაპიტალურად
რეაბილიტირებული
სანიაღვრე არხების
საერთო სიგრძე

რეაბილიტირებულ
სანიაღვრე არხებისა და
ია სანიაღვრე
მილების საერთო
ქსელის
სიგრძე, რომლებზეც
ინფრასტრუქტურა
რეგულარულად
და
ხორციელდება
უზრუნველყოფილ
მიმდინარე მოვლაია სანიაღვრე
პატრონობის და
არხების მოვლაგაწმენდის სამუშოები
ექსპლოატაცია

ზღვაში გასასვლელი
არხების რაოდენობა,
რომლებზეც
რეგულარულად
ხორციელდება
გაწმენდის სამუშოები

სამიზნე მაჩვენებელი

1466

166500

11

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

გრძ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის საქალაქო
ინფრასტრუქტურის
განყოფილება

გრძ.მ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის საქალაქო
ინფრასტრუქტურის
განყოფილება

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახურის საქალაქო
ინფრასტრუქტურის
განყოფილება

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 813 936

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

2 813 936

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო
მიწის ნაკვეთის შესყიდვა, ბათუმის წყალის კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით. დაგეგმილია
ასევე სს აჭარის წყლის ალიანსის კაპიტალის გაზრდა.
რაოდენობა
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის
მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა

სულ (ლარი)
476 187

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების
წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების
მიზნით

1 644 293

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა

88 400

თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა (გრძ. მ.)

5960

605 056

სულ ქვეპროგრამა

2 813 936

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის
რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო
მიწის ნაკვეთის შესყიდვა

1 კვარტალი*
x

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ.
ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
შემოერთებული ტერიტორიების
წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი
ეტაპის დაფინანსების მიზნით

x

თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის
მოწყობა (გრძ. მ.)
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება
დამატებითი ინფორმაცია

x

x

x

x

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია
მოსახლეობისათვის
წყალმომარაგების
მომსახურება

შედეგის ინდიკატორები

შემოერთებული
ტერიტორიების
წყალმომარაგების
სამუშაოების შედეგად
მუნიციპალურ წყლის
კომპანიაში დამატებით
რეგისტრირებული
აბონენტების რაოდენობა

გონიოს დასახლებაში
სასმელი წყლის
რეზერვუარის
მშენებლობისათვის
შესყიდულია მიწის
ნაკვეთი

სამიზნე
მაჩვენებელი

1 050

1

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

შპს "ბათუმის წყალი"

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის ეკონომიკური
პოლიტიკსა და ქონების
მართვის სამსახური

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

კვარტალში
ერთხელ

ხელშეკრულების და
ქ. ბათუმის
ვალდებულების შესრულების
მუნიციპალიტეტის
დამადასტურებელი
მერიის კეთილმოწყობის
დოკუმენტების (მიღებასამსახური
ჩაბარების აქტები)
მონიტორინგი

კვარტალში
ერთხელ

ხელშეკრულების და
ქ. ბათუმის
ვალდებულების შესრულების
მუნიციპალიტეტის
დამადასტურებელი
მერიის კეთილმოწყობის
დოკუმენტების (მიღებასამსახური
ჩაბარების აქტები)
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

860 645

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

860 645

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქის საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ქალაქის ეზოების ქსელის
კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების სამუშაოების განხორციელების მიზნით.
რაოდენობა
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის
კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით

სულ (ლარი)
860 645

სულ ქვეპროგრამა

860 645

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი*

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა
ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ
ქსელზე დაერთების მიზნით

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შუფერხებლად
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის
რეაბილიტირებულ
უბნებში ეზოების
საკანალიზაციო ქსელი
ფუნქციონირებს
შუფერხებლად

შედეგის ინდიკატორები

კანალიზაციის ახალ
ქსელში ჩართული
აბონენტების რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

3 500

გაზომვის
ერთეული

რაოდენობა

მონაცემთა წყარო

შპს "ბათუმის წყალი"

სიხშირე

კვარტალში
ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ხელშეკრულების და
ქ. ბათუმის
ვალდებულების შესრულების
მუნიციპალიტეტის
დამადასტურებელი
მერიის კეთილმოწყობის
დოკუმენტების (მიღებასამსახური
ჩაბარების აქტები)
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

8 208 700

სხვა წყარო

0
სულ ქვეპროგრამა

8 208 700

ქვეპროგრამის მიზანი:
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 და მე-4 ფაზის
სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება;
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული
მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში KfW ბანკის
წესებით შესყიდულ საქონელზე, მომსახურებაზე და სამშენებლო სამუშოებზე დამატებული ღირებულების გადასახადის
და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა)
თანადაფინანსება და KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება, ასევე KfW ბანკსა
და მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმების შესაბამისად შპს ”ბათუმის წყალი-ს”
სუბსიდირება.
პროდუქტები

დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება

1 087 500

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების
(სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება

4 561 200

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება

2 560 000

სულ ქვეპროგრამა

8 208 700

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება

x

x

x

x

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა
გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა)
თანადაფინანსება

x

x

x

x

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის
დამატებითი თანადაფინანსება

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად,
შენარჩუნებულია წყალმომარაგების არსებული ტარიფები
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

აბონენენტების
რაოდენობა, რომელიც
ჩართულია
წყალმომარაგების ახალ
ბათუმში კომუნალური
სისტემაში
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა
აბონენენტების
რეაბილიტაციის
რაოდენობა, რომელიც
პროექტი
ჩართულია
ხორციელდება
წყალარინების ახალ
შეუფერხებლად,
სისტემაში
შენარჩუნებულია

სამიზნე
მაჩვენებელი

75 000

40000

გაზომვის
ერთეული

რაოდენობა

რაოდენობა

მონაცემთა წყარო

შპს "ბათუმის
წყალი"

შპს "ბათუმის
წყალი"

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კეთილმოწყობის
სამსახური

მონიტორინგი

წყალმომარაგების
არსებული ტარიფები
წყალმომარაგების
ტარიფი ფიზიკურ
პირებზე

0,51

ლარი

შპს "ბათუმის
წყალი"

