ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2019 წლის ბიუჯეტის
მოქალაქის გზამკვლევი

შესავალი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი წარმოადგენს ადგილობრივი
პოლიტიკის განხორციელების ერთერთ ძირითად ინსტრუმენტს. ადგილობრივი ბიუჯეტით
გათვალისწინებული პროგრამები და ღონისძიებები მიზნად ისახავს ადგილობრივი
მნიშვნელობის პრობლემების გადაჭრას, რაც უშუალო ასახვას ჰპოვებს მოსახლეობის
კეთილდღეობაზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიგეგმოს
გამჭვირვალედ, მიზანმიმართულად და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ხოლო მისი
ხარჯვა კი განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად. ამისათვის, აუცილებელია,
მოქალაქეები ინფორმირებულნი იყვნენ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებსა და
ქვეპროგრამებზე, მათ შესრულებასა და შედეგებზე.
მოქალაქეებს, როგორც გადასახადების გადამხდელებს, უფლება აქვთ იცოდნენ რა ფინანსდება
მათ მიერ გადახდილი გადასახადებით, და ასევე რამდენად მიზანმიმართულად და ეფექტურად
ხორციელდება ბიუჯეტის ხარჯვა. მოქალაქეებს აქვთ უფლება დააფიქსირონ საკუთარი
საჭიროებები და მიაწოდონ შესაბამისი რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებს, რათა მათ უკეთესად შეძლონ მოქალაქეთა საჭიროებების დაკმაყოფილება.
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევის შემუშავების
მიზანია ხელი შეუწყოს მოქალაქეების ეფექტურ ჩართვას საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე.
გზამკვლევში მოცემულია ქალაქ ბათუმის 2019 წლის საბიუჯეტო პროცესების დეტალური
კალენდარი, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის საშუალოვადიანი
პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები. მარტივ და გასაგებ ენაზე აღწერილია 2019
წლის ბიუჯეტის ძირითადი ღონისძიებები და მათი ბიუჯეტი.
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ტერმინთა განმარტება
ასიგნება - საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოცულობის
ფარგლებში გადახდის განხორციელების უფლებამოსილება.
ბიუჯეტი - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით
მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა.
ბიუჯეტის შემოსულობები - საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების
ერთობლიობა.
ბენეფიციარი - პროგრამის ან ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი; პროგრამის ან ქვეპროგრამის
შედეგით მოსარგებლე პირი.
გადასახდელები - საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი სახსრების
ერთობლიობა.
გრანტები - უცხო ქვეყნებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან უსასყიდლოდ
მიღებული სახსრები, რომლებიც მიემართება სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტის
დაფინანსებაზე.
მონიტორინგი - არის ორგანიზაციული მართვის ინსტრუმენტი, რომელიც შესაძლებლობას
გვაძლევს პერიოდულად შევაფასოთ და/ან გავზომოთ, თუ რამდენად აღწევს ორგანიზაცია
თავისი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით დასახულ მიზნებსა და შედეგებს.
პრიორიტეტების დოკუმენტი - წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმას, განსაზღვრულია ქალაქ ბათუმის მერიის საშუალოვადიანი
პრიორიტეტები და მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი პროგრამები.
პროგრამული ბიუჯეტი - მხარჯავი დაწესებულების მიერ, დასახული პრიორიტეტების
მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების, პროექტების, ღონისძიებებისა და მათი
ბიუჯეტების მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორთა ერთობლიობა.
პროგრამა - ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად საბიუჯეტო
ორგანიზაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც
დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით და ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის
მისაღწევად.
პროგრამის მიზანი - დაკავშირებულია პრიორიტეტის საშუალოვადიან მიზანთან და ამასთან
ასაბუთებს, რატომ არის ეს პროგრამა ეფექტიანი პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნის
მისაღწევად.
პროგრამის აღწერა - ქვეპროგრამები, ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება იგეგმება
პროგრამის განხორციელების ეტაპზე, აგრეთვე პირთა წრე, რომლებიც წარმოადგენენ
პროგრამის ბენეფიციარს.
პროგრამის საბოლოო შედეგი - მდგომარეობა, რომელიც დაგეგმილი პროგრამის
განხორციელების შედეგად უნდა დადგეს, საბოლოო შედეგი გულისხმობს პრობლემის
სრულად აღმოფხვრას, ახალი წესის დანერგვას, მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას შესაბამის
სფეროში.
საბიუჯეტო კლასიფიკაცია - ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების თანამიმდევრული
დაჯგუფება ეკონომიკური ხასიათის, ფუნქციონალური ღონისძიებების, ორგანიზაციული
სტრუქტურისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით.
საბიუჯეტო პროცესი - ბიუჯეტის მომზადების, განხილვისა და დამტკიცების, აღსრულების,
კონტროლის და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვისთვის დადგენილი
პროცედურები.
საშუალოვადიანი გეგმა - მოიცავს 4 წლიან პერიოდს და გულისხმობს ორგანიზაციის ან
დაწესებულების მიერ თავისი საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებების გამოკვეთას და
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გადაწყვეტილებების მიღებას მისი ადამიანური, ფინანსური, მატერიალურ–ტექნიკური და სხვა
სახის რესურსების გამოყენების შესახებ დასახული სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად.
საშუალოვადიანი პრიორიტეტები - დაკავშირებულია ორგანიზაციის მისიასთან და
აკონკრეტებს მისიაში მოცემულ ზოგად პრიორიტეტს.
საბოლოო შედეგის ინდიკატორები - საბოლოო შედეგის ინდიკატორი ზომავს პროგრამის
ძირითადი მიზნის განხორციელებას და ხშირად მისი გაზომვა ერთწლიან პერიოდზე
შეუძლებელია.
ქვეპროგრამა - პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაციის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებების ერთობლიობა.
ქვეპროგრამის მიზანი - დაკავშირებულია იმ პროგრამის წარმატებით განხორციელებასთან,
რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის აღწერა - ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება იგეგმება ქვეპროგრამის
განხორციელების ეტაპზე, აგრეთვე პირთა წრე, რომლებიც წარმოადგენენ ქვეპროგრამის
ბენეფიციარს.
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი - შუალედური შედეგი, საბოლოო შედეგისგან განსხვავებით
თავისი
შინაარსით
წარმოადგენს
პროგრამის
ფარგლებში
კონკრეტული
ქვეპროგრამების/ღონისძიებების გატარების შედეგად მიღებულ პროდუქტს.
შუალედური შედეგის ინდიკატორები - კონკრეტულ და გაზომვად ერთეულებში მოცემული
ინფორმაცია, როგორიცაა მიღებული პროდუქტების რაოდენობა, გაწეული მომსახურების
ხარისხი.
ღონისძიება - ცალკეული ან რამდენიმე საქმიანობის ერთობლიობაა, რომლის განხორციელება
დაკავშირებულია მოკლევადიანი შედეგის მიღწევასთან.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის საბიუჯეტო პროცესების კალენდარი
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თვე

ვადა

პროცესი

1 მარტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო 1
მარტიდან გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისათვის
წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე

10 მარტი

10
მარტიდან
საბიუჯეტო
ორგანიზაციები
ახორციელებენ
საშუალოვადიანი გეგმის გადახედვას და განახლებას

მარტი

5 მაისი

5
მაისამდე
საბიუჯეტო
დაწესებულებები
საშუალოვადიანი გეგმების განახლებას

20 მაისი

20 მაისამდე საბიუჯეტო ორგანიზაციები ახდენენ საშუალოვადიანი
გეგმების დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვას და განფასებას

25 მაისი

25 მაისამდე საბიუჯეტო ორგანიზაციები მერიის საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურს წარუდგენენ შერჩეულ პრიორიტეტებს და
პროგრამებს

10 ივნისი

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, მერიის მუნიციპალური
პოლიტიკის სამსახურთან კოორდინაციით ამზადებს პრიორიტეტების
დოკუმენტის პირველად ვარიანტს, რომელიც 10 ივნისამდე
წარედგინება საკრებულოს

30 ივნისი

საკრებულო 30 ივნისამდე ამზადებს შენიშვნებს პრიორიტეტების და
განსახორციელებელი პროგრამების თაობაზე

ივლისი

25 ივლისი

25 ივლისამდე მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს, მერიის
მუნიციპალური
პოლიტიკის
სამსახურთან
კოორდინაციით
საკრებულოს შენიშვნების საფუძველზე კორექტირება შეაქვს
პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში

აგვისტო

1 აგვისტო

1 აგვისტომდე მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური საბიუჯეტო
ორგანიზაციებს უგზავნის საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს

5 სექტემბერი

5 სექტემბრამდე საბიუჯეტო ორგანიზაციები საბიუჯეტო განაცხადებს
წარუდგენენ მერიის საფინანსო სამსახურს

15
სექტემბერი

15 სექტემბრიდან საბიუჯეტო ორგანიზაციები დაინტერესებულ
მხარეებთან ერთად იხილავენ მომავალი წლის პროგრამებს

30
სექტემბერი

30
სექტემბრამდე
საბიუჯეტო
ორგანიზაციები
ახდენენ
დაინტერესებული მხარეების მიერ გამოთქმული შენიშვნების და
წინადადებების მომავალი წლის პროგრამებში გათვალისწინებას

მაისი

ივნისი

სექტემბერი

ასრულებენ

4

ოქტომბერი

5 ოქტომბერი

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არა უგვიანეს 5
ოქტომბრისა
აცნობებს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოებს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
პროექტით
შესაბამისი
ბიუჯეტისათვის
გადასაცემი
ფინანსური
დახმარებისა
და
გადასახადებიდან
მისაღები
შემოსავლების
საპროგნოზო
მაჩვენებლებს, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის
მე-6 ნაწილის საფუძველზე
2.
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებს ყოველი წლის 5 ოქტომბრამდე
აცნობებს მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო პარამეტრებს,
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 79-ე მუხლის პირველი
ნაწილის საფუძველზე

5 ნოემბერი

ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანო ავტონომიური
რესპუბლიკის
შემადგენლობაში
შემავალი
ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის ორგანოებს არა უგვიანეს 5
ნოემბრისა
აცნობებს
ფინანსური
დახმარების
საპროგნოზო
ოდენობებს, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 101-ე მუხლის
საფუძველზე
1. 10 ნოემბრამდე მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ამზადებს
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს

10 ნოემბერი

ნოემბერი
15 ნოემბერი

დეკემბერი

2. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური,მერიის მუნიციპალური
პოლიტიკის
სამსახურთან
კოორდინაციით
ამზადებს
პრიორიტეტების დოკუმენტის განახლებულ ვარიანტს
1. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტს
თანდართულ მასალებთან ერთად არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა მერი
განსახილველად წარუდგენს საკრებულოს, საქართველოს საბიუჯეტო
კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე
2. ბიუჯეტის პროექტთან ერთად საკრებულოს წარედგინება მისი
შესაბამისი
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულის
პრიორიტეტების დოკუმენტი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
77-ე მუხლის მე-8 ნაწილის საფუძველზე

20 ნოემბერი

ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოში წარდგენიდან 5 დღის ვადაში
უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისათვის, საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე

25 ნოემბერი

შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში საკრებულო არაუგვიანეს 25
ნოემბრისა ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მერს,
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-3 ნაწილის
საფუძველზე

10 დეკემბერი

ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე ან
შესწორებულ ვარიანტებს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის მერი წარუდგენს საკრებულოს,
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-4 ნაწილის
საფუძველზე
5

იანვარ თებერვალი

31 დეკემბერი

საკრებულო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი
საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის
პროექტის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე

10
თებერვალი

საბიუჯეტო
ორგანიზაციები
და
პრგრამების/ქვეპროგრამების
განმახორციელებლები უზრუნველყოფენ მოსახლეობის გამიკითხვას
და შესაბამისი ანალიზის მომზადებას და სამუშაო ჯგუფზე წარდგენას

28
თებერვალი

მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური
ამზადებს
კონსოლიდირებულ წლიურ ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ცხრილი #1 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
დასახელება
შემოსულობები
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება

2017
წლის
ფაქტი
168,637.5
155,497.8
13,139.7
162,700.4
85,201.1
59,350.4
723.1
17,425.8
5,937.1

2018
წლის
გეგმა
165,442.4
154,542.4
10,900.0
171,400.5
87,866.4
63,961.7
5,777.9
13,794.5
-5,958.1

2019
წლის
გეგმა
161,332.9
150,632.9
10,700.0
169,228.8
97,805.2
57,183.1
14,240.5
-7,895.9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის შემოსულობები
ცხრილი #2: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობები
დასახელება

9 წლის გეგმა

შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები

150,632.9
73,153.6
33,880.0

მ შ გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
კაპიტალური ტრანსფერი
მ.შ გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
ბიუჯეტიდან
სპეციალური ტრანსფერი
კაპიტალური ტრანსფერი

533,6
533,6

რესპუბლიკური

33,346,4
3,446,4
29,900,0

სხვა შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება

43,599.3
10,700.0

სულ შემოსულობები

161,332.9

საკუთარი შემოსულობები

127,452.9

არასაკუთარი შემოსულობები

33,880.0

სქემა #1: ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების პროცენტული
გადანაწილება

7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
წლის
ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა
21.0%
გადასახადები

27.0%
45.3%
6.6%

გრანტები და ფინანსური
დახმარება
სხვა შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების
კლება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საშუალოვადიანი პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

შემოსულობები,

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემუშავდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის
მეთოდოლოგიის სრული გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და
ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების და გასაწევი
გადასახდელების
შესაბამისად

ნუსხის

დამტკიცება

ხორციელდება

საბიუჯეტო

კლასიფიკაციის

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ემყარება 2019-2022 წლების
საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტს და მოიცავს შემდეგი პრიორიტეტული
მიმართულებების დაფინანსებას:
 მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 ქალაქის
დასუფთავება,
ეკოლოგიური
მდგომარებისა
და
ინფრასტრუქტურის განვითარება
 განათლება;
 კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
 ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება;
 მუნიციპალური სერვისების განვითარება.

სარეკრეაციო

გარდა ზემოაღნიშნული პრიორიტეტებისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდება
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, რომელიც მოიცავს ქ.
ბათუმის მერიისა და ქ. ბათუმის საკრებულოს ხარჯებს, სასესხო ვალდებულებების
მომსახურებისა და დაფარვის ხარჯებს, სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს,
წვევამდელთა ტრანსპორტირებას, თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა
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მონაწილეობის გაძლიერებას, მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიულ
განვითარებას.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო
მაჩვენებელი შეადგენს 160 332,9 ათას ლარს. მათ შორის:

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეადგენს 73 153,6 ათას ლარს. მათ შორის:
ქონების გადასახადის - 25 200,0 ათასი ლარი.
დამატებული ღირებულების გადასახადების - 47 953,6 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 33 880,0 ათასი ლარით:
მათ შორის:
კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან - 29 900,0 ათასი ლარი;
სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან - 3 446,4 ათასი ლარი;
კაპიტალური ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 533,6 ათასი ლარი;

2019 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა
მაჩვენებელი განისაზღვრა 43 599,3 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოსავლების

საპროგნოზო

 საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
2,408.0 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან:
პროცენტების სახით დაგეგმილია 500.0 ათასი ლარის მობილიზება;
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან
მიღებული დივიდენდების სახით დაგეგმილია 838.0 ათასი ლარის მობილიზება;
რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,070,0 ათასი ლარის ოდენობით.
 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო
მაჩვენებელი განისაზღვრა 35 441.3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული
ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელეზე - 32,100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებაზე - 2,500.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის - 441,3 ათასი
ლარის ოდენობით
 ჯარიმებით, სანქციებითა და საურავებით მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო
მაჩვენებელი განისაზღვრა 4,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით.
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არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული ქონების (მიწა, შენობა-ნაგებოდა და სხვა ძირითადი აქტივები) გაყიდვა) მაჩვენებელი
განისაზღვრა 10.700 ათასი ლარით.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
9 წლის
საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 9 228 ათას ლარს

ბიუჯეტის

გადასახდელების

გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში წარმოდგენილია შემდეგი სახე
შრომის ანაზღაურებაზე - გათვალისწინებულია 22,234.1 ათასი ლარი მისი ხვედრითი
წილი მთლიან ასიგნებებში არის 13.1%.
საქონელზე და მომსახურებაზე - გათვალისწინებულია 37,978.9 ათასი ლარი მისი
წილი მთლიან ასიგნებებში
ია
პროცენტებზე - გათვალისწინებულია 5,315.0 ათასი ლარი რაც ასიგნებების მთლიანი
მოცულობის 3.1%-ია
სუბსიდიაზე - გათვალისწინებულია 13,754.7 ათას ლარს მისი ხვედრითი წილი
მთლიან მოცულობაში არის 8.1%.
გრანტებზე - გათვალისწინებულია 25.5 ათასი ლარი.
სოციალურ უზრუნველყოფაზე - გათვალისწინებულია 9,364.0 ათასი ლარი
გადასახდელების მთლიანი მოცულობის 5.5%.
სხვა ხარჯებზე - გათვალისწინებულია 9,133.0 ათასი ლარი რაც მთლიანი
ასიგნებების 5.4% ია
არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - გათვალისწინებულია 57,183.1 ათასი ლარი
მთლიანი გადასახდელების
33.8%.
ვალდებულებების კლებაზე - გათვალისწინებულია 14,240.5 ათასი ლარი მისი
ხვედრითი წილი მთლიან გადასახდელებში
8.4%.
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პროგრამული
კლასიფიკაციის
წარმოდფენილია შემდეგი სახით

მიხედვით

ბიუჯეტის

გადასახდელები

პრიორიტეტი 1: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პრიორიტეტი: წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,650.0
5,485.7
19,555.5
750.0
50.0
60.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
სარეზერვო ფონდი
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საბიუჯეტო პრიორიტეტს წარმოადგენს
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრული დაფინანსება მოხმარდება ქალაქ
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ ადგილობრივი
თვითმმართველობის კანონით განსაზღვრული ადმინისტრაციული ფუნქცია-მოვალეობების
შესრულებას. გარდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის
ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულების ფინანსური უზრუნველყოფისა, პრიორიტეტი
ასევე მოიცავს სასესხო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის ხარჯებს, სარეზერვო
ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდს და ასევე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გასავლელად
წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯებს, თვითმმართველობის განხორციელებაში
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მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებას,
პროფესიული განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1,650.0 ათასი ლარი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - 5,485.7 ათასი ლარი
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება - 167.1 ათასი ლარი
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება 19,195.4 ათასი ლარი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება 193.0 ათასი ლარი
სარეზერვო ფონდი - 750.0 ათასი ლარი
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი - 50,0 ათასი ლარი
წვევამდელთა ტრანსპორტირება - 20.2 ათასი ლარი
საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება - 55.0 ათასი ლარი
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება - 60.0 ათასი ლარი

პრიორიტეტი 2: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
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პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარება
42,299.3
7,858.1
12,451.0

1
.
0

7,020.5
828.7
2,778.6
885.1
0.0

5,000.0

10,000.0

მთლიანი
ბიუჯეტის
44%

2019 წლის
ბიუჯეტი
74.1 მლნ.
ლარი
15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების
რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული
ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა - 2 466,6 ათასი
ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ასფალტირებული, არაასფალტირებული, რკინაბეტონის საფარიანი
და ქვაფენილიანი ქუჩების შეკეთება და მოვლა-პატრონობის
ღონისძიებები. ასევე, განხორციელდება ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ვიდეოსათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა; ცივი პლასტის საღებავით ჰორიზონტალური
საგზაო მონიშვნის სამუშაოები; პლასტმასის ბოძის შეძენა.
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ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა - 35 474,3
ათასი ლარი
2019 წელს, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა:
ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების
კეთილმოწყობა
ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I
შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკი) I შესახვევი ,
ჩოლოყაშვილის II შესახვევი
ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)
სანიაღვრეებით
ლუკა ასათიანის ქუჩის მონაკვეთი (ვარშანიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)
სანიაღვრეებით
ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)
სანიაღვრეებით
ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ორბელიანის ქუჩიდან გ. ბრწყინვალის ქუჩამდე)
გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა
აკადემიკოს მამია კომახიძის ქუჩის და სევასტოპოლის ქუჩის კეთილმოწყობა
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკის) ქუჩა
აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
გენ. ა. აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (ბაგრატიონის ქ-დან ლეონიძეს ქ-მდე) სანიაღვრეთი
სამრეწველო ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ხიხანის ქუჩა; აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა
ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ვ. მაიაკოვსკის ქუჩა; ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა:
ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ.
სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის
სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები. ს.
მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა. ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა. ბონი-გოროდოკის
დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ალ. ჩხაიძის ქუჩა (ფეხით სავალი ნაწილი ერთ მხარეს,
ჯიბეები) და ქუჩის გაგრძელება იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩამდე და იოსელიანი ქუჩის,
ერისთვის შესახვევი და მეორე ჩიხი, ა. ნოღაიდელის ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, კაიკაცისშვილის
ქუჩის, იუნკერების ქუჩის, დადიანის ქუჩის და ე. თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა.
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები: აფსაროსის
გზატკეცილის II ჩიხი, აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი, ანდრია პირველწოდებულის 120დან 122-მდე, ანდრია პირველწოდებულის II ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის III ჩიხი,
ანდრია პირველწოდებულის N3, ანდრია პირველწოდებულის N4, ანდრია პირველწოდებულის
N6, ანდრია პირველწოდებულის IV ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხი, ანდრია
პირველწოდებულის VII ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევი, მატათა მოციქულის
ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I ჩიხი, მეფე მირიანის III ჩიხი, სვიმონ კანანელის #3
ჩიხი, სვიმონ კანანელის ქუჩა #15, #17, #19, სვიმონ კანანელის #70, სვიმონ კანანელის I შესახვევი,
სვიმონ კანანელის I ჩიხი, სვიმონ კანანელის II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი.
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გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: მატათა მოციქულის ქუჩა #32, პეტრე იბერის
ქუჩა #75, პეტრე იბერის ქუჩის დასაწყისიდან სვიმონ კანანელის ქუჩის მიმართულებით, იოანე
ლაზის I შესახვევი #32, პეტრე იბერის V-ჩიხი #3, მეფე მირიანის III-ჩიხი #9, იოანე ლაზის #5,
წმინდა ნინოს #1, წმინდა ნინოს ქუჩა 2-ჩიხი #7 ის მიმდებარედ.
ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩა, ლადო ასათიანის ქუჩა (სანიაღვრე არხებით);
ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელების გენერალ აბაშიძის ქუჩამდე (ხორცკომბინატის მიმდებარედ
არსებული სანიაღვერ არხის მოწყობა) და სულხან საბა ორბელიანის ქუჩის კეთილმოწყობა;
აჭარისწყლის შესახვევი (სანიაღვრე არხებით)
აჭარისწყლის შესახვევის კეთილმოწყობა
(სანიაღვრე არხებით);
ბაგრატიონის ჩიხი (სანიაღვრე არხებით) ბაგრატიონის ჩიხის კეთილმოწყობა (სანიაღვრე
არხებით);
გონიოს ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
თევრათ გორგილაძის ქუჩა (სანიაღვრე არხებით) თევრათ გორგილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა
(სანიაღვრე არხებით);
ლადო ასათიანის ჩიხის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
ლუკა ასათიანის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;
მ. ვარშანიძის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
პ. მელიქიშვილის ჩიხის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
ლ. გელაძის ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
პ. მელიქიშვილის II შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
ნანა გვარიშვილის ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);
ს. ხიმშიაშვილის ქუჩის N109-113-ის მონაკვეთის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;
ურეხის ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;
დემეტრე თავდადებულის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე
არხებით).
ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე);
ჟილინის არხის მიმდებარე ქუჩის კეთილმოწყობა.
მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
მახინჯაურის რკინიგზის სადგურიდან თამარ მეფის გამზირის #41-მდე ტროტუარის მოწყობა,
ახალგაზრდობის ქუჩის კეთილმოწყობა ;
მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები.
თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ქ. ბათუმში, ე.წ. „ბარცხანის“ ხიდის რეაბილიტაცია;
ნობელების ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა;
თამარის დასახლება სახლი N29-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის
მოწყობა.
კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ხახულის მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა;
კახაბრის ქუჩის კეთილმოწყობა;
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ნუცუბიძის პირველი ჩიხის და მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა;
კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო
სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: თოდოგაურის დას N126, ურეხის დასახლება N35,
ზედაღელის ქუჩა N54, ზედაღელის ქუჩა N9 მიმდებარედ ურეხის დასახლება და ზედაღელის
გზაჯვარედინის მონაკვეთი, თოდოგაურის დასახლება N93, თოდოგაურის დასახლება N386.
აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:
ანგისის პირველი შესახვევის მონაკვეთების კეთილმოწყობა, აეროპორტის გზატკეცილი N238დან N252-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა, აეროპორტის გზატკეცილი N219-დან N235-მდე ქუჩის
კეთილმოწყობა.
ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა - 4 358,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე
განათების სისტემის მოვლა პატრონობა, ახალი წერტების დამატება და ენერგო-ეფექტური
სანათებით აღჭურვა.
პროგრამა: სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მოძრაობის
ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

ქვეპროგრამა: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა - 1 212,1
ათასი ლარი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო
გადაწყევეტილების აღსრულება) - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 07
ივლისის განჩინებით დაკისრებული ვალდებულების ნაწილის შესრულება, ბელგიური
კომპანია Vialis Belgium NV-ს სასარგებლოდ დაკისრებული თანხის დაფინანსება;

ქვეპროგრამა: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება - 6 646,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება
(საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა);

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ბათუმში 2008 წლიდან მიმდინარეობს ერთ-ერთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი
- ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია, რომელიც გერმანიის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეღავათიანი სესხისა და ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის პირველი და მეორე ფაზის
დაფინანსების შედეგად განხორციელდა ქალაქის ძველი ტერიტორიის ფარგლებში 3/4 -ის
წყალმომარაგების და ქალაქის ტერიტორიის 1/3-ის წყალარინების სისტემის სრული
რეაბილიტაცია. ქალაქისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მიმდინარე პროექტის
დასრულება, რაც მიზნად ისახავს ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნას.
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პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა - 3 031,8 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს, განხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე
მოვლა-ექსპლუატაცია და ქალაქის ცალკეულ ზონებში ავარიული სანიაღვრე არხების
კაპიტალური რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამა: წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - 1 135,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის ზრდა,
ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების
სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე)
უბანი).

ქვეპროგრამა: ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის
პროექტის თანადაფინანსება - 8 283,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკის შეღავათიანი სესხისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით
მიმდინარე ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის
ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება
ახალი აბონენტების ჩართვა წყალმომარაგებისა და წყალარინების ახალ სისტემაში. ასევე,
დაგეგმილია სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობების აშენება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება შპს „ბათუმის წყალის“ სუბსიდირება, რაც
წყალმომარაგების არსებული ტარიფის შენარჩუნებას მოხმარდება.
პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული
შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა,
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი. პროგრამის
განხორციელების შედეგად შემცირდება
ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის
უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია

ქვეპროგრამა: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - 1 718,3 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა №78ა-ს მიმდებარე
ტერიტორიაზე 2 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის დასრულება
და ახალი 2 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის დაწყება.

ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება - 5 264,3 ათასი ლარი
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ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართულია საერთო საკუთრებაში
არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების
მხარდასაჭერად.
კერძოდ,
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
თანადაფინანსებით
განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (სახურავების შეკეთება,
კომუნალური სისტემის შეცვლა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების,
ლიფტებისა და სადარბაზოების) კეთილმოწყობის ღონისძიებები. ასევე განხორციელდება
საცხოვრებელი სახლებისათვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი.

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი - 37,9 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინება საქმე №2\ბ-519
02.10.2017წ. ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსსა“ და შპს „ექსიმ ტრაფიკს“ შორის, 2016 წლის 05 ივლისს
გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №123 ხელშეკრულების ფარგლებში
წარმოშობილი დავის შესაბამისად გადასახდელი თანხა
პროგრამა: მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა. შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალური სასაფლაოების
სერვისის ხარისხიან და შეუფერხებელ მიწოდებას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამის
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - 828,7 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მუნიციპალური სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
პროგრამა: ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა
საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის განვითარების კოორდინაცია.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამის
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო - 1 761,7
ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადმინისტრირება და მართვა; შადრევნების
ტუმბოების შეძენის ხარჯი; ვიდეოთვალების შეძენა - დამონტაჟების ხარჯი; სკვერების,
მოედნების, პარკების, ძეგლების და ბიუსტების სარემონტო სამუშაოები; ცენტრალური პარკის
და ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 432,5 ათასი ლარი
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ქვეპროგრამის
ფარგლებში განხორციელდება(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ განსახორციელებელი იი პროექტების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამა: საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა - 584,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ინფრასტრუქტურული
პროქტების
განხორციელების ფარგლებში შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ან მათი რეაბილიტაციის
შემთხვევაში მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა.
პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა
ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების
ახალი, უფრო სრულყოფილი საშუალებები. მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი
გახდება ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და
საინფორმაციო თვალსაზრისით
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამის
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - 885,1 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
ქუჩებისა და სკვერების გაფორმების
ღონისძიებები
საახალწლო-საშობაო
დღესასწაულთან
დაკავშირებით.
ასევე,
უზრუნველყოფილი იქნება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ქუჩებისა და სკვერების
გაფორმება.

პრიორიტეტი 2: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
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პრიორიტეტი: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,327.1
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ლარი
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ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

პროგრამა: ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება
ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე
ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას,
როგორც ერთიან სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში.
ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური
მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების
კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა
კეთილდღეობას. გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამის განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 9 313,1 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
არსებული
დაფინანსება
მოხმარდება
დასუფთავების
მუნიციპალური სერვისის გამართულ ფუნქციონირებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში
განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული
ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული
ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან
გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში
თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი
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პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის
ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება;

პროგრამა: ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ქალაქში საცხოვრებელი გარემოს მდგრადი განვითარების მიზნით, ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტისთვის
პრიორიტეტულია
ქალაქის
ეკოლოგიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება - ღია/სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა, მწვანე საფარის გაზრდა და შესაბამისი
მართვის სისტემების დანერგვა.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და
მშენებლობა - 3 550,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ს. ზუბალაშვილის, ლ. ასათიანის და დემეტრე
თავდადებულის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა; ქობულეთისა და
სულაბერიძის ქუჩების კვეთაში არსებული სპორტლი მოედნის დემონტაჟისა და მის ნაცვლად
სკვერის მოწყობა; მრავალსართულიანი სახლების მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა;
რუსთაველის გამზირი #1-ში მდებარე ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია;
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა. ანბანის კოშკის
მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები - 3 040,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სეზონური და
მრავალწლიანი მცენარეებით დეკორატიული გაფორმება. ქალაქში არსებულ მწვანე ზონებში
ჩატარდება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და სხვადასხვა სახის აგროტექნიკური
სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქალაქის ტერიტორიაზე დაირგვება ყვავილები და ხემცენარეები.
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პრიორიტეტი 3: განათლება

პრიორიტეტი: განათლება
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სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი
საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი
მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის
და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი
თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ
საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო
მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა,
უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ
წინსვლას.
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით
მუნიციპალიტეტის
მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე
დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან
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მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის
აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ
გადამზადებას მოითხოვს.
არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების
შესაბამისი,
საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება - 14 707,1 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ქალაქის
ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს 33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც
უზრუნველყოფილი იქნება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური სერვისი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაგეგმილია რიგი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ხელს
შეუწყობს მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი
სტანდარტების
უზრუნველყოფას
და
რეგულაციების
შესაბამის
შეუფერხებელ
ფუნქციონირებას.

ქვეპროგრამა: საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია - 1 730,4
ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლერმონტოვისა და ხიმშიაშვილის ქუჩების
მიმდებარედ (ფერაძის ქუჩაზე) N27 საბავშვო ბაღის საძირკვლების გაძლიერებისა და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის
მშენებლობა;.

პროგრამა: პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი
ადამიანური
კაპიტალია.
განათლება
ქალაქის
განვითარებისთვის
გამორჩეულად
პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარების
ხელშეწყობა.
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე
ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე ქალაქში
ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 7 კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება,
რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია.
ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება. უმაღლესი და პროფესიული
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განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა,
ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი,
შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და დეფიციტურ და მოთხოვნად
სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა.
მნიშვნელოვანია ასევე სათანადო ყურადღება მიექცეს ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების
ცნობადობის გაზრდას განათლების საერთაშორისო ბაზარზე. მომდევნო ოთხი წლის
განმავლობაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს
შეუწყობს ქალაქ ბათუმში ახალი, ევროპული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნასა და
ფუნქციონირებას, განახორციელებს ბათუმის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მიერ ინიცირებული იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომლებიც ითვალისწინებენ ამ
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ცნობადობის გაზრდას. პრიორიტეტის ფარგლებში ასევე
განხორციელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა მათი საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობისა და უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობის გზით. ბათუმში
არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა განვითარება და ცნობადობის
გაზრდა, იქნება გარანტი უფრო მეტი უცხოელის მოზიდვისა ბათუმის უმაღლეს
სასწავლებლებში.
პროგრამის ფარგლებში, 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 40,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებული
ღონისძიებებით,
ქალაქ
ბათუმის
მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს ბათუმელ ახალგაზრდებს უცხოეთში სტაჟირების გასვლასა
და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის
მიღებაში.

ქვეპროგრამა: ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის - 100,0
ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
საუკეთესო შედეგების მქონე 50 ბათუმელი სტუდენტისათვის ლუკა ასათიანის სახელობის
სტიპენდიის გაცემას.

ქვეპროგრამა: საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის - 30,0 ათასი
ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორმასწავლებელთა უცხოეთში სტაჟირების მხარდაჭერა; უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ლექტორ-მასწავლებელთა
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა.
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პროგრამა: ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანია ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემის უზრუნველყოფა.
ინკლუზიური განათლების მიდგომის თანახმად, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე ბავშვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასა და მის სასწავლო პროცესში ჩართვა
უმთავრესი პრიორიტეტია. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი
შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა
საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს.
მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს ზოგადი განათლების მიღება. ამ მიზნით
ხორციელდება ქვეპროგრამა
„ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა“, რომელიც
ითვალისწინებს
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
მოსწავლის
სატრანსპორტო მომსახურებას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ქვეპროგრამის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა - განხორციელება, რომლის ბიუჯეტიც 11.0 ათას ლარს
შეადგენს.
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პრიორიტეტი 4: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
და სპორტი
6,058.6
1,884.9
2,900.7
2,530.3
784.9
169.5

2019 წლის
ბიუჯეტი
14.3 მლნ.
ლარი

მთლიანი
ბიუჯეტის
8%

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა მიზნად ისახავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, საზოგადოების
აქტიურ ჩართვას სპორტულ ცხოვრებაში და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 347,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების საშუალებით ქალაქ ბათუმი
მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს საზოგადოების სპორტულ ცხოვრებაში ჩართვას და
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. დაგეგმილია: ეზოს ფეხბურთი; Street ball ტურნირი
საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა; ვეტერანთა შორის სპორტული თამაშები; სხვადასხვა
სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის; აუტიზმის
სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა; სასკოლო ფესტივალი; მძლეოსნური გარბენი;
ველო გარბენი; ბათუმის ღია ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში-შავი ზღვის თასი; ქართული
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ჭიდაობა; ქვიშის რაგბის ღია ფესტივალი; ქვიშის ფრენბურთის ღია ფესტივალი; მინი
ფეხბურთის ტურნირი საჯარო და კერძო უწყებებს შორის; ჩოგბურთის ფესტივალი; სპორტული
ფესტივალი - მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, ჭადრაკი; ბათუმის ღია ფესტივალი შოტოკან კარატე - დოში ჭაბუკთა და ვეტერანთა შორის.

ქვეპროგრამა - საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა - 300,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია - ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში; ბათუმის ღია
საერთაშორისო უშუ-კუნგფუს ჩემპიონატი; რ. სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო
ტურნირი სპორტულ ტანვარჯიშში; აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (EEVZA)
ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში (მამაკაცები, ქალები); საერთაშორისო A - კლასის ტურნირი
„batumi Open"; მსოფლიო ჩემპიონატი საბილიარდო სპორტში (მამაკაცი, ქალი);
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონის, სიდნეის XXVII ოლიმპიური
თამაშების პრიზიორის, ორგზის მსოფლიო თასის მფლობელის მუხრან ვახტანგაძის სახელობის
საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის.

ქვეპროგრამა: ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა - 50,0
ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებით ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი მხარს დაუჭერს წარმატებული ბათუმელი სპორტსმენებისა და
მწვრთნელების მონაწილეობას სხვადასხვა მაღალი დონის ჩემპიონატებში და სპორტულ
ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია წლიური შემაჯამებელი
შეხვედრის ჩატარება წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ
მოღვაწეებთან და წლის სპორტსმენის გამოვლენა.

ქვეპროგრამა: სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა - 4 853,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭერას, რომლის
მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში
ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი
პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას.

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" - 358,1 ათასი ლარი
ჭადრაკის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის
ფარგლებში დაგეგმილია საჭადრაკო კლუბ „ნონა“-ს ფინანსური მხარდაჭერა, საჭადრაკო კლუბ
„ნონა“-სთან არსებულ ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა და მოზარდთა მომზადება; საჭადრაკო
კლუბ „ნონა“-ს გუნდის დიდოსტატებით დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში
მონაწილეობის მიღება; ბავშვთა და მოზარდთა საჭადრაკო კლუბ „ნონა“-ს გუნდის
დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება. ასევე, დაგეგმილია
შიდა ტურნირებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი - 150,0 ათასი ლარი
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საცხენოსნო სპორტის განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში
განხორციელდება ბათუმის საცხენოსნო კლუბის სუბსიდირება, რის შედეგადაც ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მუნიციპალური საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის
გამართულ ფუნქციონირებას. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ასევე უზრუნველყოფს საცხენოსნო
კლუბის მონაწილეობას ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე.
პროგრამა: მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
პროგრამა მიზნად ისახავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, საზოგადოების
აქტიურ ჩართვას სპორტულ ცხოვრებაში და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას, ასევე,
მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მშენებლობა-რეაბილიტაციასა
და მოვლა-პატრონობას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი - 1 456,1 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიზნად ისახავს ბათუმის სპორტული
ცენტრის სასპორტო ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონერების უზრუნველყოფას,
ზამთრის სპორტის სახეობათა პოპულარიზაციას და ცენტრთან არსებული სპორტული
კლუბების განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია - 428,8 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში
მოედნის მოწყობა.

გათვალისწინებულია აეროპორტის გზატკეცილზე სპორტული

პროგრამა: კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ბათუმის,
როგორც შავი ზღვის რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრის
განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას და
ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაციას. უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში
ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები
და კულტურული ღონისძიებები, რაც ქალაქის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას
უწყობს ხელს.
მუნიციპალიტეტისათის ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელოვანების განვითარების
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ბათუმელ ხელოვანთა ხელშეწყობა მათი ადგილობრივ თუ
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მხარდაჭერის გზით, რაც ბათუმში კულტურული
ცხოვრების მუდმივი და მდგრადი განვითარების წინაპირობას წარმოადგენს.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:
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ქვეპროგრამა: კულტურული ღონისძიებების მართვა - 1 163,3 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის
დაფინანსება ქალაქში სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებისა და მართვის
მიზნით

ქვეპროგრამა: ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები - 1 024,4
ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში
კულტურული ღონისძიებები:












ღირსშესანიშნავ

დღეებთან

დაკავშირებით

გაიმართება

3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა
ხსოვნის დღის აღნიშვნა;
9 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის
მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და
სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების
აღნვნიშნის დღე (8-11 აგვისტოს );
2-3 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები; ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო
ღონისძიებები;
28 აპრილი - ბათუმობის ღონისძიებები;
ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები

ქვეპროგრამა: კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა - 63.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ებრაული, აზერბაიჯანული, უკრაინული,
რუსული, სომხური, იეზიტური, თურქული, ბერძნული და გერმანული ეთნიკური
უმცირესობების ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა: საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა - 500,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 5 საერთაშორისო
ფესტივალის ჩატარებას ბათუმში. ეს ფესტივალებია:








ბათუმის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“;
ბათუმის მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი ;
პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი LIFE N STYLE;
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალი - BIAFF;
გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის მე-14
საერთაშორისო ფესტივალი;
ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „Batumi Music Fest“;
ბათუმი-თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი „ღამის სერენადები“;
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საერთაშორისო ფესტივალ - კონკურსი „ოქროს დელფინი-ხელოვნება მსოფლიოს
ირგვლივ - 2019“.

ქვეპროგრამა: კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა - 150,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური
პირებიდან შემოსული პროექტების მხარდაჭერას. შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები,
რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და კულტურის განვითარებას.

პროგრამა: კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ხელოვანთა მხარდაჭერა,
ქართული ხალხური ფოლკლორული ანსამბლების პოპულარიზაცია და მათი ხელშეწყობა;
ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი
კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია; ქ.
ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდის
ხელშეწყობა; საბიბლიოთეკო ფონდების მართვა და ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ფოლკლორის ხელშეწყობა - 975,9 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან
არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმის“
დაფინანსება;

ქვეპროგრამა: თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა - 235,8 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან
არსებული ჯაზ-ბიგ ბენდის და ჯგუფი „GEO PLANET“-ის დაფინანსება;

ქვეპროგრამა: კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა - 416,9 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან
არსებული ქალთა კამერული გუნდის, სიმებიანი კვარტეტის და სასულე ორკესტრის
დაფინანსება;

ქვეპროგრამა: ხელოვანთა ხელშეწყობა - 45,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში
მონაწილე პირთა დაფინანსება: იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა, რომლებიც მოღვაწეობენ ბათუმში
და სურთ მონაწილეობის მიიღება საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში (მათ შორის
კონკურსებში, ფესტივალებსა თუ გამოფენებში). ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა
შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

30

გამოფენებისა და გასტროლების ორგანიზატორთა დაფინანსება: საქართველოს მასშტაბით
ჯგუფური, თუ პერსონალური გამოფენებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისა და
თეატრების გასტროლების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა - 856,7 ათასი
ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო
ბიბლიოთეკის ფინანსური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
საბიბლიოთეკო ფონდების მართვა და განახლება. ასევე გათვალისწინებულია კულტურულ–
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების,
სპეციალიზებული სემინარების და ტრენინგების ჩატარება, გამოფენების მოწყობა,
საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა.
პროგრამა: კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობა ამოუწურავი რესურსია. ამ უძვირფასესი რესურსის გამოვლენა,
დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის აუცილებელი
პირობაა. კულტურული მემკვიდრეობა სულიერი და მატერიალური განვითარების მატიანე,
ერის თვითშეგნების ჩამოყალიბებისა და თვითმყოფადი ეროვნული კულტურის უწყვეტობის
წინაპირობა და კაცობრიობის საერთო საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მიხედვით,
მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის
ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამის
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია - 784,9 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადდება ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის
(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია; თავდადებულის ქ. N35-ში მდებარე
შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
პრიორიტეტის მიზნებიდან გამომდინარე, ახალგაზრდობის განვითარების პროგრამა მიზნად
ისახავს ახალგაზრდობის გააქტიურებას და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვას. აღნიშნული
პროგრამა ხელს შეუწყობს ბათუმელი ახალგაზრდების ჩართულობის ამაღლებას
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა ,,ახალგაზრდული ცენტრი - 105,0 ათასი ლარი
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ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა;
ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა; ახალგაზრდული
ცენტრის ბრენდირება, ახალგაზრდების ინფორმირებულობა; არაფორმალური განათლების
ხელშეწყობა; ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა; კლუბების
განვითარების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის
ხელშეწყობა; აქტიური ახალგაზრდებისთვის წამახალისებელი ღონისძიებები; ახალგაზრდობის
საერთაშორისო დღე.

ქვეპროგრამა: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა - 64,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?;
ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი); კონკურსი „სიტყვის კონა"; „აჭარის
საერთაშორისო ჯემბორი - სკაუტური სამყარო“.

პრიორიტეტი 5: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
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პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
5,991.1
9,468.2
778.0

ჯანმრთელობის დაცვა
სოციალური უზრუნველყოფა

2019 წლის
ბიუჯეტი
16.2 მლნ.
ლარი

მთლიანი
ბიუჯეტის
10%

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა
პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნებიდან გამომდინარე ბათუმის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა მიზნად ისახავს ავადობის პრევენციას და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირებას, ასევე
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები
დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა - 1 135,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში, წლის განმავლობაში, მედიკამენტები განხორციელდება ბრონქული
ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით
დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მეორე ტიპის დიაბეტით
დაავადებულ
პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 18 წლამდე ასაკის
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება; 18 წლის ასაკის ზემოთ
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება; პარკინსონით
დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოწყვლადი
სოციალური
ჯგუფების დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის 200 ლარის ოდენობით წელიწადში
ერთხელ..
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ქვეპროგრამა: ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია - 92,7
ათასი ლარი
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილია დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება ქვეპროგრამით
გათვალისწინებულ
მოწყვლად ჯგუფებში.

ქვეპროგრამა: ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია - 111,0
ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბათუმში მცხოვრებ 18 წლის ზემოთ ფსიქიური
პრობლემების მქონე პირთათვის რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა, რაც
მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება,
პედაგოგის მომსახურება - საყოფაცხოვრებო უნარ-ჩვევების გამომუშავება, სხვადასხვა
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა.

ქვეპროგრამა: მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა 160,8 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე
პირთა, ომში დაინვალიდებულ პირთა, ომის ვეტერანებისა (ასაკით პენსიონერების) და 18
წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული
მომსახურეობის გაწევა.

ქვეპროგრამა: C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა
თანადაფინანსება - 73,5 ათასი ლარი

და

მკურნალობის

მონიტორინგის

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის
#169 დადგენილებით ამოქმედებული "C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების
უზრუნველყოფის თაობაზე" სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, C ჰეპატიტით
დაავადებულ პირებს უტარდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა და დიაგნოსტირება
თანადაფინანსებით: სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულა) 70%,
ხოლო სხვა კატეგორიას - 30% ფასდაკლებით. პროგრამის ხელშეწყობისა და ჩართულობის
გაზრდის მიზნით მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ
მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულამდე) სრულად დაუფინანსდება მომსახურება, ხოლო
სხვა კატეგორიის მოსახლეობას დამატებით სრული ღირებულების 42 %.

ქვეპროგრამა: შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია 345,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია კლიმატოთერაპიისა და სარეაბილიტაციო კურსის
ჩატარება შშმ და ომში დაინვალიდებულ პირთათვის, ასევე ომში დაღუპულთა ოჯახის
წევრებისათვის.

ქვეპროგრამა: ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
- 1 268,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:
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ქ. ბათუმში დაბადებული ახალშობილების სმენისა და მუკოვისციდოზის (რადგან სხვა
გენეტიკური დაავადებების-ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის კვლევა ხორციელდება
ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით) სქრინგული გამოკვლევა;
ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვებისათვის რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების
შემთხვევაში რამდენიმე სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი,
ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში
თვეში 8 მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება;
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაციის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სმენის დარღვევების მქონე 2-დან
10 წლამდე ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდება ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა;
აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს გამოყენებითი
ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია
და სხვა საშუალოდ 15 გაკვეთილი თვის განმავლობაში;
0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი
ამოვარდნილობის მკურნალობა.

ქვეპროგრამა: ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა
მატერიალური დახმარება - 166,8 ათასი ლარი

და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებს
და 18 წლამდე ლეიკემიით დაავადებულ პირებს გაეწევათ დახმარება.

ქვეპროგრამა: მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება - 502,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში, ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული
მკურნალობის
თანადაფინანსების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2019 წლის 1 იანვრამდე
რეგისტრირებულ საქართველოს შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან
საყოველთაო ჯანდაცვაში: N 36-ე დადგენილებით სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ
100001-დან 200000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების
საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ
გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-6 წლამდე
ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს), რომელთაც არ აქვთ 70001-დან 200000-ის
ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ
მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ
ზღვრულ ტარიფამდე).
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის
ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (3 ბენეფიციარი, თითოეულზე
არაუმეტეს 30000 ლარი).

ქვეპროგრამა: ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება - 2 050,7
ათასი ლარი
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ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის
თანამშრომელთათვის ხელფასების დოტაციას და ზამთარ-ზაფხულის პერიოდში დამატებითი
ბრიგადების დაფინანსებას.
შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა სასწრაფო
დახმარების მანქანების (4 ერთეული) შეძენის მიზნით.

ქვეპროგრამა: თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება - 77,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურებას.

ქვეპროგრამა: სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობების კვლევა - 7,2 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კვლევის ჩატარებას სამედიცინო ტურიზმის სხვადასხვა
ასპექტების გამოვლენის მიზნით.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა
პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნებიდან გამომდინარე, სოციალური უზრუნველყოფის
პროგრამა მიზნად ისახავს საზოგადების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების
გაუმჯობესებას და ფინანსური რისკების შემცირებას. პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქის
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მოწყვლადი კატეგორიებისათვის (მკვეთრად
გამოხატულ შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები, ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული
პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები, სოციალურად
დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი
შვილები და სხვები) სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდებას და მატერიალური დახმარებების
გაწევას, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების
შექმნას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება - 619,3 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის კომუნალური მომსახურების საფასურის (წყლისა და კანალიზაციის და
დასუფთავების მოსაკრებელი, სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადი, გაზიფიკაციის
საკომპენსაციო თანხა, თხევადი აირის ტალონი) შეღავათისა და კომპენსაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამა: მოწყვლადი სოციალური
უზრუნველყოფა - 1 493,9 ათასი ლარი

კატეგორიების

მატერიალური

დახმარებით

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების
მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება - 1 673,3
ათასი ლარი
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მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის ამაღლების მიზნით, ქვეპროგრამის
ფარგლებში,
განხორციელდება
საზოგადოების განსაზღვრული კატეგორიებისათვის
შეღავათების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამა: მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და
საჭიროების მქონე პირთა დახმარება - 866,4 ათასი ლარი

მოვლის

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა
მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსება, მ.შ. თავშესაფრით, შესაბამისი სამედიცინო
მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებითა და კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამა ასევე
ითვალისწინებს საჭიროების მქონე პირთათვის სახლის პირობებში სამედიცინო და
სოციალური სერვისების მიწოდებას.

ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა - 64,6 ათასი
ლარი
მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის მიზნით, ქვეპროგრამის
ფარგლებში, განხორციელდება მრავალშვილიანი ოჯახისათვის გადაცემული ბინის სარემონტო
თანხით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამა: მუნიციპალური უფასო სასადილო - 3 776,2 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე 6 უფასო სასადილოს ფუნქციონირების
უზრუნველყოფას სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოქალაქეებისთვის.

ქვეპროგრამა: დროებითი ღამის თავშესაფარი - 311,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უპოვართათვის და უსახლკარო პირთათვის დროებითი ღამის
თავშესაფრის ფუნქციონირებას.

ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა - 34,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრისა
და ვეტერანთა ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა: მოწყვლადი სოციალური
პირობების შექმნა - 500,0 ათასი ლარი

კატეგორიებისათვის

მინიმალური

სოციალური

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის
მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 06 02 10):
- სოციალურად დაუცველი შშმ და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელთა
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001; სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი
ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001; სოციალურად დაუცველი
ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს პირველადი
საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა და
სარემონტო მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტი;

ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება - 48,4
ათასი ლარი
37

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უსინათლო შშმ პირებისა და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების
გამცილებლით მომსახურებას.

ქვეპროგრამა: დასაქმების ხელშეწყობა - 80,0 ათასი ლარი
განხორციელდება ბენეფიციართა სუბსიდირება (დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე
გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების 30%-ის ოდენობით, არაუმეტეს 200 (ორასი)
ლარისა).
პროგრამა : სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა
პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნებიდან გამომდინარე, სანიტარული ზედამხედველობისა
და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქში სანიტარიულ-ჰიგიენური
მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას;
გადამდები დაავადებების პრევენციას. პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების
განხორციელების შედეგად შემცირდება ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკფაქტორები და უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი
- 95,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და ასევე ქ. ბათუმის
ტერიტორიაზე
განთავსებული
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგის ღონისძიებების ჩატარებას.

ქვეპროგრამა: დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები - 369,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის მაღალი რისკის ზონებში პროფილაქტიკური
სადეზინსექციო და სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება მავნე მწერებისა და მღრღნელების
მაქსიმალური შემცირებისა და მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიზნით.
ქვეპროგრამა: მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები - 314,0 ათასი

ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების
პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელება.

(ძაღლების,

კატების)

პრიორიტეტი 6: ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი
განვითარება
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პრიორიტეტი: ქალაქის ეკონომიკური და
ურბანული განვითარება
202.5

2019 წლის
ბიუჯეტი
1.2 მლნ.
ლარი

მთლიანი
ბიუჯეტის
1%

1,030.0

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

ქალაქის ურბანული განვითარება

პროგრამა: ქალაქის ურბანული განვითარება
პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნებიდან გამომდინარე განხორციელდება ქალაქის
დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანება და რაციონალური გამოყენება.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა - 1 000,0 ათასი ლარი
ასევე, დაგეგმილია ქალაქის ცალკეული უბნებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმების
შემუშვება, რომელიც დაადგენს კონკრეტული სპეციალური უბნების მიწათსარგებლობის
ზონებს (ქვეზონებს) ან/და დააზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების
არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების
განთავსებას, მათ გეგმარებით პარამეტრებს; დააზუსტებს უძრავი კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის
ორგანიზებას, ტერიტორიების კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას.
ქვეპროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 30,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდამავალი ღონისძიებების დაფინანსება ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო
თანხების ანაზღაურება.
პროგრამა: ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების
ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელება:
- ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა;
- ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება;
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- ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა - 34.5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის
შექმნის საპროექტო სამუშაოების დასრულება.

ქვეპროგრამა: ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება - 50,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება მდგრადი განვითარების ფორუმი.

ქვეპროგრამა: ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა - 118,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში
კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერას. ისტორიული ბათუმისათვის
დამახასიათებელი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების შექმნას.
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება დაპროქტებული სამუშაოების
თანადაფინანსება 10000 ლარის ფარგლებში. თანადაფინასნების მხრივ პრიორიტეტი მიენიჭება
იმ პროექტებს სადაც მოსახლეობის მხრიდან თანადაფინანსების წილი არის მაღალი.

პრიორიტეტი 7: მუნიციპალური სერვისების განვითარება

პრიორიტეტი: ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული
განვითარება

1

0.0

2019 წლის
ბიუჯეტი
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.03.1 მლნ.2,500.0
ლარი
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება

მთლიანი
ბიუჯეტის
3,000.0 2%
3,500.0

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება
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პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზნებიდან გამომდინარე, მუნიციპალური სერვისების
განვითარება კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მიზნად
ისახავს მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდას.
პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამების
განხორციელება:

ქვეპროგრამა: ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო - 2,543,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს
დაფინანსება.

ქვეპროგრამა: მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა - 371.2 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ქ.
ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-ცენტრების ახალი 2 ერთეული ოფისების მშენებლობა.

ქვეპროგრამა: თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა - 111.2 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქონების პასპორტიზაცია, ქონების აუდიტორული
შეფასების დასკვნების მომზადება, ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა,
თვითმართველობის საკუთრებში არსებული ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამა: თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება 120,0 ათასი ლარი
მონაწილეობითი ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა
ჩართულობის ალტერნატიული მექანიზმი, წარმოადგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საბიუჯეტო პროცესის ნაწილს, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობით
მუშავდება და განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი
პროექტები. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესი ხორციელდება ქ, ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მონაწილეობითი
ბიუჯეტირების
ელექტრონული
პლატფორმის
გამოყენებით.
საჯარო ხმის მიცემის საფუძველზე გამოვლენილი პირველი სამი საპროექტო განაცხადი,
რომელმაც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა
დაფინანსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.
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