
რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 204 953

35000 32,00 1 120 000

4200 18,50 77 700

30 241,77 7 253

198 097

120000 1,20 144 000

100000 0,40 40 093

600 23,34 14 004

210 37,14 7 800

650 450

330 121,82 40 200

12000 10,00 120 000

26500 4,50 119 250

702 7,01 4 922

4500 6,00 27 000

600 7,36 4 416

250 10,00 2 500

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირებისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია პროგრამულ 

ჭრილში 

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა და ახლის დამონტაჟება (ცალი)

ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი)

ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ)

ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება (კვ.მ)

დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრძ.მ)

ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება (კვ.მ)

დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი)

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ)

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 

გარეშე (კვ.მ)

არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და 

ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ)

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, 

ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

დასახელება
პროდუქტები

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოები 

ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება ასფალტ-ბეტონით (კვ.მ)

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება (კვ.მ)

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეცვლა (ცალი)



32 151,94 4 862

60 100,00 6 000

30000 8,85 265 500

380 94,74 36 000

300 66,00 19 800

215 858,14 184 500

27 300

13 300

14 000

2 273 100

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

14 636 248

3186 324 1 030 726

1398 1 082 1 512 023

1519 529 804 134

1195 1 171 1 398 800

4 593 558

1500 3 001

960 0

282 0

მარუხის ქუჩა, მარუხის I-II შესახვევი, ლომონოსოვის ქუჩა, ქობულეთის 

ქუჩა, ქობულეთის ჩიხი, ქედას ქუჩა. (გრძ.მ)

კომახიძის ქუჩის, ოსტროვსკის ქუჩის, სევასტოპოლის ქუჩის, 

ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს 

ქუჩამდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

კომახიძის ქუჩა (გრძ.მ)

4 500 762
 ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკის) ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები 

(გრძ.მ)

სევასტოპოლის ქუჩა (გრძ.მ)

დასახელება
პროდუქტები

ე.წ. "ჭაობის დასახლების" ქუჩების კეთილმოწყობა

პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის 

არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა: შავშეთის, შევჩენკოს, 

პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის ქუჩები (გრძ.მ)

თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის 

ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

(გრძ.მ)

26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. 

ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე): (გრძ.მ)

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოები

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

სულ ქვეპროგრამა  

ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული 

სახურავების შეძენა/მონტაჟი (ცალი)

ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილით (კვ.მ)

ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის 

სამუშაოები

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა

სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა-დამონტაჟება



853 109 92 796

733 360 264 005

1051 946 994 524

485 2 737 1 327 223

840 1 236 1 038 200

537 2 686 1 442 300

1600 144 230 755

1 947 126

6230 313 1 947 126

7 606 385

4704 510 2 398 440

3 519 725

2280 595 1 356 922

1570 599 940 503

1915 638 1 222 300

ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები (გრძ.მ)

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის 

შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, 

მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, 

ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი

ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

დ. ბაქრაძის ქუჩა, აგარაკის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ჩიხი, 

ჯ. ქათამაძის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ქუჩა, შინდისის ქუჩა, ს. დიასამიძის ქუჩა, 

თამარ მეფის ჩიხი, თამარ მეფის გამზირი, ი. კაზინეცის ქუჩა, შრომის 

ქუჩა, ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩა, ზ. ჭიჭინაძის ჩიხი, ზ. ჭიჭინაძის ქუჩა, 

ძმები ნობელების ქუჩა, ძმები ნობელების I შესახვევი, ძმები ნობელების II 

შესახვევი (გრძ.მ).

ბონი-გოროდოკის დასახლების  ქუჩების კეთილმოწყობა

ალ. ჩხაიძის  ქუჩა, ს. მესხის I ჩიხი, ლ. ქიქავას ქუჩა, რ. ერისთავის I, II, III 

და IV  ჩიხი, რ. ერისთავის შესახვევი, შ. დადიანის ქუჩა, ქართველი 

იუნკერების ქუჩა, ს. თაყაიშვილის ქუჩა, შ. იოსელიანის ქუჩა, პ. იაშვილის 

ქუჩა, ფ. გოგიტიძის ქუჩა, თ. მაქაცარიას ქუჩა, ნოღაიდელის ქუჩა, გ. 

კაიკაციშვილის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის შესახვევი, რკინიგზის ჩიხი 

(გრძ.მ).

ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ჯავახიშვილის ქუჩა (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს 

ქუჩამდე) (გრძ.მ)

ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის 

კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია (გრძ.მ)

აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა

ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა



1300 1 299 1 688 220

1 701 261

445 169 75 177

984 327 321 983

4613 59 271 292

391 509 199 141

1425 329 468 123

22 1 400 30 795

#ДЕЛ/0! 174 950

6 26 633 159 800

2 011 633

579 460 266 523

4284 33 141 860

803 214 171 886

60 1 462 87 731

750 441 330 788

413 1 261 520 750

547 290 158 400

#ДЕЛ/0! 137 845

7 27 979 195 850

მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთების (1 დან-19-მდე და #47-დან 

N#53მდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა (ქუჩის გარე განათებისა და სანიაღვრე 

არხის მოწყობის სამუშაოები) (გრძ.მ)

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

ჰორტენზიას ქუჩა #4; თბილისის ქ #41, თბილისის ქ #39, ჯინჭარაძის  ქუჩა 

#61, თამარ მეფის V შესახვევი, თამარ მეფის III შესახვევი #28, თბილისის 

IV შესახვევი #11,

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

თევდორე მღვდლის ქ #32, ანა კალანდაძის #70, ზედაღელის II შეს #6, 

ზედაღელის II შეს #29, მიხეილ შარაშიძის IV-ჩიხი #7, ურეხის დასახლება 

#38,

მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა

მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

(გრძ.მ)

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ)

ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა  (გრძ.მ)

ზედაღელის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ) 

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ)

ზედაღელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქ. N7-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა 

(გრძ.მ)

ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა N72-ში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები

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

კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა

შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა  (გრძ.მ)



2 787 917

6878 283 1 945 260

101 341 34 399

1 596 789 596 789

30 684 20 530

3116 28 86 689

7 14 893 104 250

781 701

1179 213 250 613

172 1 406 241 880

192 435 83 561

აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

ადლიის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა  (გრძ.მ)

ლეხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის 

მოწყობა (გრძ.მ)

ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი: 

აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი; აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი; 

აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის 

გზატკეცილის III შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი; 

ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია 

პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3, №4, 

№6; ანდრია პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები; მატათა 

მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I, II, III ჩიხი; 

სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ კანანელის I შესახვევი, 

სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიო-კვარიათის 

დასახლების ქუჩების  ქუჩების განათება

ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე 

გასასვლელის კეთილმოწყობა  (გრძ.მ)

იოანე ლაზის I შესახვევში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები 

იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (გრძ.მ)

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

იოანე ლაზის I შესახვევი #12, იოანე ლაზის I შესახვევი #39-ის 

მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქ. მე-2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის 

ქ. V ჩიხი #4, წმინდა ნინოს ქ. #19, წმინდა ნინოს ქ. I ჩიხი #20-ის 

მიმდებარედ, მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი #3-ის მიმდებარედ,

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა 



160 660 105 647

356 281 100 000

10 440 280 000

10 20 170 201 700

8 10 440 78 300

171 378 945

565 325 183 645

1145 171 195 300

0 103 800

#ДЕЛ/0! 103 800

119 700

403 995

57 800

57 600

39 733

62 833

19 591

1 124

34 927

21 352

სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (მაჭახელას ქუჩაზე 

და ზედაღელის ქუჩაზე სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები

ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის (N192-N212) კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

ივანე მესხის მე-5 ჩიხის კეთილმოყობა 

სულაბერიძის ქუჩის შესახვევის კეთილმოწყობა

შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის - გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების  

რეაბილიტაციის  სამუშაოები

თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების 

გაფართოების სამუშაოები

ქ. ბათუმში დავით აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, დავით 

აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების  მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები

აღმაშენებლის  დასახლებაში

ხახულის ქუჩის  II შესახვევსა და მამაია ვარშაშნიძის II შესახვის 

დამაკავშირებელი  ხიდის რეაბილიტაცია

ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის რეაბილიტაცია

სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა  (გრძ.მ)

შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, 

სანიაღვრე) და ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე

შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60 გრძ.მ ბეტონის 

საფარის მოწყობა (გრძ.მ)

აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოების 

დასრულება  (გრძ.მ)



33 234

8 412

40 873

13 736

7 402

5 378

32 758 711

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 171 356

19512 36,00 702 432

415 840,00 348 600

1000 45,00 45 000

- 75 324

60 250,00 15 000

150 390,00 58 500

12 152,00 1 824

13100665 0,21 2 714 400

120 133 16 000

309 358 484

67 78 927

7 14 435

15 16 599

დიოდური სანათების შეძენა

ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები (ცალი)

გოდერძი ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III ჩიხების გარე განათების მოწყობა 

(ცალი)

გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების მოწყობა 

(ცალი)

სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა (ცალი)

ბოძების შეღებვა

განათების ბოძების შეკეთება, მონტაჟი-დემონტაჟი

ერთფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება

ორფრთიანი ბოძის რემონტი, ტრანსპორტირება, დაბეტონება

ბოძის ტრანსპორტირება, დაბეტონება (ბოძის ღირებულების გარეშე) 

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის 

გადასახადი, (კვტ/სთ)

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია

გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი)

ელექტრო გამანაწილებელი კარადების  მოვლა ექსპლუატაცია, (ცალი)

ქვაფენილიანი ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია (ფარნავაზ მეფის 

ქუჩის მონაკვეთის აბაშიძის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე;  ვახტანგ 

გორგასლის ქუჩის მელიქიშვილის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე)

ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე) 

გზაგამყოფზე ღობის მოწყობა 

ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთზე (თბილისის მოედნიდან 

"ბათუმი პლაზამდე") ტროტუარის კეთილმოწყობის სამუშაოები

დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ფრიდონ ხალვაშის მე-XII და მე-XIII ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვა



72 65 017

10 11 783

12 21 723

2 1 914

4 3 844

5 4 791

3 2 988

2 2 133

3 2 900

14 6 530

7 53 800

86 71 100

20 800

181 900

166 000

15 900

4 462 940

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 752 495

26000 7,00 182 000

120000 5,90 708 000

17500 10,00 175 000

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია

სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის 

საშუალებით (საჭიროებისამებრ)

ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა

ნაგავსაყრელზე (<2 მ;> 2მ  სიფართე)(გრძ.მ) 

სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით,შლამის ამოღება და 

გატანა ( გრძ.მ)

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

კახაბერის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46-მდე გარე განათების მოწყობა

ქეთევან წამებულის 50-დან 62-მდე გარე განათების მოწყობა

ადლიის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99) გარე განათების მოწყობა

გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის გარე განათების რეაბილიტაცია

ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა #127-დან #163-მდე და ქ.#163-ის 

მიმდებარედ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება

კახაბრის ქუჩის განათება (ცალი)

მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა (ცალი)

ქ. წამებულის II ჩიხი 76 დან ქ. წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების 

მოწყობა

ქ. წამებულის #36 დან ქ. წამებულის

 II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა

გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან წამებულის ქუჩამდე გარე 

განათების მოწყობა

მარეთის I  ჩიხის გარე განათების მოწყობა

ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 დან N103-მდე და N2 

დან N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ცალი)



1000 30,00 30 000

37500 4,00 150 000

400 96,00 38 400

50 110,00 5 500

700 70,00 49 000

200 300,00 60 000

100 51,00 5 100

25 419,80 10 495

3000 10,00 30 000

1800 90,00 162 000

260 500,00 130 000

1000 17,00 17 000

300 300,00 90 000

3785 1 825 748

568 262,23 148 949

250 536,06 134 014

586 430,55 252 300

648 531,57 344 460

მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა 

სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

დახურული სანიაღვრე არხების(ცენტრალური კოლექტორების 

გამოკლებით)გაწმენდა,შლამის ამოღება და გატანა (გრძ.მ)

ზღვაში გამავალი არხების (11

გამავალი) ექსკავაცია /გაწმენდა  (სთ)

 გადახურვის ფილის შეცვლა (კვ.მ)

სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე); 

(ლიტრი)

სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

სანიაღვრე ჭების  მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა)

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

სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება-შეცვლა (100 დან 300 მმ-მდე ) ( 

გრძ.მ)

ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის 

განმავლობაში) ( გრძ.მ)

გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის 

განმავლობაში) (გრძ.მ)

შთანთქმელი ჭების მონტაჟი (ცალი)

ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური 

შეკეთება (გრძ.მ)

მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა(კბ.მ)



500 865,30 432 650

230 170,00 39 100

288 206,60 59 500

84 2129,76 178 900

631 373,81 235 875

4 375

269 500

157 800

17 300

85 284

9 116

3 942 118

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

476 187

1 644 293

88 400

5960 409 756

570 600

26 400

გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის 

საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების 

სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა 

თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა (გრძ. მ.)

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების 

წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის 

მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი)

ხახულის ქუჩის II შესახვევში წყალმომარაგება

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია

მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის 

რეაბილიტაცია

შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
რაოდენობა

აეროპორტის გზატკ. N7 ქვეგანაყოფის მიმდებარედ სანიაღვრე არხი

ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა 

ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა

წინა პერიოიდის დავალიანებების დაფარვა

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქციის სამუშაოები

აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის 

წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა

გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის 

მოწყობა



10 100

3 225 736

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

22 100

6 000

109 165 18 000

68 906 61 600

35 471 16 500

29 725

9 000

12 6 606 79 275

242 200

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

881 900

767 523

9 676

69 018

17 275

18 408

ახალი მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი

საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი სკვერებიდან და წრიულებიდან

საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი ბოძებიდან

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის 

დეკემბერი-2018 წლის იანვარი)

2017 წელს შეძენილი საახალწლო აქსესუარების შეძენისა და სამონტაჟო 

სამუშაოების ანაზღაურება

ნაძვის ხის დემონტაჟის სამუშაოები

ახმეტელის ქ. #1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული 

სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა

ი. ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი 

დანიშნულების შენობის მშენებლობა (კვ.მ)

კ. ლესელიძის ქ. #5 და #6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჩატურის 

მოწყობა (კვ.მ)

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა

ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა-დასუფთავება, მცირე 

რესტავრაცია

ცენტრალური პარკის დაცვა

წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის 

(დასრულების) სამუშაოები

ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების 

სამუშაოები



148 697

1248 43,46 54 233

2875 20,02 57 549

948 38,94 36 915

32974 162 703

6 400,00 2 400

6 299,00 1 794

29000 2,78 80 494

3100 12,00 37 200

306 40,00 12 240

320 45,00 14 400

10 1160,00 11 600

26 59,00 1 534

200 5,21 1 041

1 78 300 78 300

1434 74 105 500

11 400

5 658

შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

შეფუთვა (კვ.მ)

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული 

თაღის დეკორატიული განათება

ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის დროშების 

შეკერვა, გამოფენა და შემდგომი დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (1,5მ x1,0მ - 

ცალი) 

ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და 

მონტაჟი არსებულ ტარებზე ატლასის ნაჭრით (2,0მ x 1,0მ - ცალი) 

არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მ x 6,0 მ) შეკერვა შემდგომი 

მონტაჟით დემონტაჟით, წელიწადში სამჯერ (ცალი)

ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ჭადრაკის 

სახლი,იუნკერების სკვერი) შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;

გოგებაშვილის ქუჩა #3-ში მდებარე სტაციონალურ ანძებზე დროშების 

ასაწევი ბაგირის  შეცვლა (გრძ. მ.)

9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი 

მემორიალის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

მანათებელი კონსტრუქციების შეკეთება

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების 

დამზახება-მონტაჟი

მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, გრანიტის ფილებითა და 

წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ-დან 1 კვ.მ-მდე).

ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების 

დასუფთავება-გაწმენდა (კვ.მ)

გზამყოფ ზოლებში მარტუღლებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი 

შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში (ცალი)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის 

დეკემბერი-2019 წლის იანვარი)

სკვერებისა და ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით (ბოძებზე)

ქუჩების და ფასადების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით



5 742

1 388 500

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

13 35 282 458 660

2 12 000 24 000

1 49 000 49 000

13 15 678 203 814

10 55 870 558 696

25 2 640 66 000

20 2 960 59 200

15 27 120 406 800

87 1 584 137 765

150 26 3 900

60 1 667 100 000

70 436 30 500

5 2 060 10 300

60 232 13 900

14 3 500 49 000

10 6 140 61 400

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების-ფანჩატურების  

შეძენა (განლაგებით)

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების 

შესასვლელში პანდუსების მოწყობა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს 

ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული 

ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად 

ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით 

მართვადი ბარიერების მოწყობა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა 

და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში 

სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე  განათების მოწყობა

პროდუქტები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-

მოწყობა

სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზაიანებული სახლების სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. N26-ში 

(ღირებულება - 5,730 ლარი) და ზ. გორგილაძის ქ. N50/52-ში მდებარე 
ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან ჩამოშლილი ფერდის 

გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოების (ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქ. N15-

ი) 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  

შეცვლა

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში არსებული 

ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი

ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება



2 232 935

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 148 900

80 10 945 875 600

21 6 152 129 200

144 100

2 000

24 600

2 6 200

9 18 400

1 175 500

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

38 1053 40 000

40 1422,5 56 900

28 300

20 40 000

10 19 000

1 24 300

208 500

მწვანე კონცხის დასახლების წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 

სულ ქვეპროგრამა  

პროდუქტები

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 

(ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების 

განხორციელების მიზნით)

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 

შადრევნების ტუმბოების შეძენის ხარჯი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

სკანერის სეძენა

პერსონალური კომპიუტერის (ასევე უყვეტი დენის წყარო)  შეძენა

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა 

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სულ ქვეპროგრამა  



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 1 164 400 1 164 400

1 254 500 254 500

2272 130 295 510

1932 87 168 300

12 700

31 600

1 24 300 24 300

1 7 300 7 300

1 927 010

რაოდენობა ერთ. ფასი სულ (ლარი)

1 120 000

120 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 112 000 224 000

224 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 456 340

67 9 847,01 659 750შრომის ანაზღაურება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-

ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა 

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

დასახელება
პროდუქტები

 ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის) რეაბილიტაცია 

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

ბათუმის იბერიის ქუჩა N1  მდებარე N26 საბავშვო ბაღის  ეზოს 

კეთილმოწყობა (კვ. მ.)

აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში მდებარე N11 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა (კვ. მ.)

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური 

რემონტი

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის  სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები

დასახელება
პროდუქტები

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა  

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური 

რემონტი



სეზონურად,

30-დან

110-მდე

634 990

15 000

160 438 70 000

3 3 700 11 100

55 000

10 000

91 220 20 000

50 000

45 000

13 000

3 550 157 557 900

275 750

38 850

368 060

14 134 150

10 8 500 85 000

93 215 20 000

16 140

4 770

30 000

78 000

29 800

1 1 000 1 000

1 1 000 1 000

40 300 12 000

3 1 200 3 600

1 1 300 1 300

1 1 000 1 000

29 169 4 900

#ДЕЛ/0! 5 000

2 854 200

ა(ა)იპ  ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო

ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების შეძენა

სულ ქვეპროგრამა  

ბენზოხერხი

საცელავი აპარატი

კომპიუტერული პერიფერიული ტექნიკა

ნოუთბუქი

ასლგადამღები

საოფისე ავეჯი

სასუქები

შხამ-ქიმიკატები

პლასტმასის ყუთები (კასეტები, გადასაზიდი ყუთები)

კომუნალური ხარჯები

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

ჯიპიესი

ტრანსპორტის მოვლა-ექსპლუატაციის ხარჯები

საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები 

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (დღე)

ტორფი (კუბ.მ)

ექსპერტიზის შემოწმების ხარჯი (მანქანები, საწვავის, შენობა-ნაგებობის)

ტორფი (კუბ.მ)

სასუქი (გრანულოვანი, კრისტალონი)

შხამ-ქიმიკატები

სამეურნეო საქონელი (შრომის იარაღები, ჭიგოები, თოკები და ნაჭრები, 

სანტექნიკური საქონელი და სხვა)

ხე მცენარეების შეძენა

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

უნიფორმა (კომპლექტი)

ელექტრონული პროგრამების შეძენა

ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

564 500 

106 11 898 263 000

25 7 692 82 000

178 500

5 000

30 000

6 000

63 400 

12 2967 35 600 

1 1 700

26 100 

627 900

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 861 400

195 9 115 1 777 500

1 003 900

14 80 000

165 300

108 ჰა 412 178 700

39 000

20000 2 39 000

10 6 850 68 500

5 5 400 27 000

1 279 900 279 900

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები

საინფორმაციო-ტურისტული ხასიათის მასალების მომზადება-ბეჭდვა

შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და 

ორგანიზება

ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები

გოდერძის ალპურ ბაღში შიდა გზებისა და ბილიკების მოწყობის 

სამუშაოები

ადმინისტრირება და მართვა

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები

შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და 

კონსერვაციის ღონისძიებები

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის  

მოვლა-პატრონობა

კვების და სამედიცინო ხარჯი

ზოოკუთხისათვის გაზის გამათბობლის (საქვაბე) შეძენა

ბუნებრივი აირით მომარაგების საფასური 

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები 

ელექტო საქონლის შეძენის ხარჯი

სანიჩბოსნო  სპორტის ინვენტარი

სკვერების სახარჯთაღრიცხვო  საპროექტო სამუშაოების ხარჯი

ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა

შრომის ანაზღაურება



1 256 200 256 200

1 290 000 290 000

5152 134 688 000

5 8 800 44 000

1 25 000 25 000

1 120 000 120 000

1 18 000 18 000

1 63 700 63 700

1 32 000 32 000

1 40 000 40 000

6 000

1 43 000 43 000

232 300

19 6 184 117 500

9 2 222 20 000

51 800

43 000

395 700

5 33500 167 500

1 61000 61 000

1 44000 44 000

15 487 7 300

1 3000 3 000

6 1533 9 200

1 1500 1 500

1 1500 1 500

3 667 2 000

3 1333 4 000

4 1175 4 700

3 1000 3 000

#ДЕЛ/0! 87 000

5 873 700სულ ქვეპროგრამა  

ფოტო-ვიდეო და აუდიო ტექნიკის შეძენა

ბენზოხერხების შეძენა

თერმოპრინტერების შეძენა

სამედიცინო აპარატურის და ხელსაწყოების შეძენა

ლაითბოქსების შეძენა

ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-განთავსება

მაღალი გამავლობის ავტომობილის (პიკაპი) შეძენა 

მცირეგაბარიტიანი სატვირთო ავტომობილის შეძენა

ციფრული რაციების შეძენა

პროექტორის შეძენა

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა

GPS მოწყობილობის შეძენა

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

ზოოპარკში არსებული ცხოველების საკვებითა და სამედიცინო 

მომსახურებით უზრუნველყოფა

საოფისე-კომუნალური მომსახურებები

მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება

ელექტრო მობილების შეძენა

გოდერძის ალპურ ბაღში ხის სახლის მშენებლობა

გოდერძის ალპურ ბაღში საპიკნიკე სივრცის მოწყობა

გოდერძის ალპურ ბაღში მეფუტკრის სახლის მშენებლობა

გოდერძის ალპურ ბაღში გაბიონების აღდგენა-რესტავრაცია

საჰაერო საბაგირო გზის დემონტაჟი

ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერის 

(პარკის) მოწყობა

ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ 

ჩაწყობა (გრძ.მ.)

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 

ბოტანიკურ ბაღში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია 

ლაბორატორიის შენობის რეაბილიტაცია

ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო სამუშაოები

მუდმივმოყვავილე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

64 2 806 179 600

3 3 060 9 180

58 762

78 1 551 121 000

5 1 000 5 000

3 38 164 114 493

29 10 124 293 592

2 7 291 14 582

161 167 26 807

127 39 4 947

13 4 275 55 575

#ДЕЛ/0! 43 034

926 572

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

535 040

66 6 767 431 200

5 2 760 13 800

90 040

20 300 7 000

22 1 555 5 000

2 000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

კომპიტერული ტექნიკა 

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა 

შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე 

თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  

შეცვლა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით 

მართვადი ბარიერების მოწყობა

ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა-

შეკეთება, გამაგრება რეაბალიტაცია

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-

მოწყობა

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი



3 000

6 400

35 600

30 400

1 500

620 940

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

415 300

6 400

4 700

3 000

94 000

1 100

524 500

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

9 434 600

1312 5 780 7 583 700

21 3 095 65 000

876 000

12 75 825 909 900

8140 354 2 884 800

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

კომუნალური ხარჯები

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა

დასახელება
პროდუქტები

მართვა-ადმინისტრირება

ახალი სასაფლაოზე უპატრონო მიცვალებუთა სექტორის შემოღობვის 

სამუშაოები

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 

პროდუქტები

დაბა ჩაქვში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს 

მოწყობა (საგარანტიო თანხის ანაზღაურება)

დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე  

ინფრასტრუქტურული ობიექტების  ელ. ენერგიის აღრიცხვის კვანძიდან 

გამანაწილებელი კარადამდე ე. ენერგიის მიყვანა და  ელ. ენერგიის ქსელში 

ჩართვა

დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

დაბა ჩაქვში ახალი სასაფლაოსათვის ელექტრო ტრანსფორმატორის შეძენა

ახალი სასაფლაოს გარე წყალმომარაგების ქსლის მოწყობა

შემოერთებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა 

(საგარანტიო თანხის ანაზღაურება)

სასაფლაოსთან ფერიის ცენტრთან მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

საყდენი კედლების მოწყობა

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობაა

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება

ავეჯი



600 58 35 000

1 004 300

#19 საბავშვო 

ბაღი
168 000

#1-33 საბავშვო 

ბაღი
125 600

#1-34 საბავშვო 

ბაღი
50 000

#19 საბავშვო 

ბაღი
142 900

#19 საბავშვო 

ბაღი
23 700

#1-34 საბავშვო 

ბაღი
19 600

#1-34 საბავშვო 

ბაღი
474 500

13 358 700

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

76 200

14 3771,43 52 800

50 200,00 10 000

2 850,00 1 700

2 5850,00 11 700

15 000

1 1000 1 000

2 3000 6 000

2 4000 8 000

1 5000 5 000

13 1800 23 400

სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, ბურთები)

საგაზაფხულო და საშემოდგომო გათამაშების ორგანიზება (მსაჯის 

დაქირავება, მოედნის მოწყობა)

საპრიზო ფონდი

სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის

ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდის მხარდაჭერა

ეზოს ფეხბურთი

მწვრთნელთა და კოორდინატორთა დაქირავება 

სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, სპორტული 

სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები)

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება (მსაჯის დაქირავება, 

სარეკლამო საინფორმაციო ბანერების დამზადება, სხავასხვა 

საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა)

საპრიზო ფონდი

Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა

დასახელება
პროდუქტები

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები

საბავშვო ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (#1-#34 

ბაღები)

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

სათამაშოები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის 

ხარჯები

ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები

ავეჯი

საბავშვო ბაღებისათვის ელექტრო ტექნიკის შეძენა

თანამშრომელთა ტრენინგები



11 250

1 6250 6 250

1 5000 5 000

24 000

4 3900 15 600

30 117 3 500

2 2450 4 900

1 35000 35 000

300 15 4 500

600

194 950

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 151 577

42 10592,86 444 900

13 6923,08 90 000

616 677

10 600

1 2100 2 100

1 4900 4 900

#ДЕЛ/0! 3 600

16 000

ჯიხურის (მემანქანისათვის) შეძენა

საოფისე ავეჯის შეძენა

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება

მართვა და ადმინისტრირება

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

განახლება

პერსონალური კომპიუტერის შეძენა

სასკოლო ოლიმპიადა

საქალაქო, სახალისო გარბენი (მაისურების შეძენა)

სხვა ხარჯები (ტენდერის მოსაკრებელი)

ჯამი

დასახელება
პროდუქტები

პარასპორტული ღონისძიებების ორგანიზება (ინვენტარი, მსაჯის 

დაქირავება და ა. შ)

საპრიზო ფონდი

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

საამწვრთნელო შტაბი (მწვრთნელი, მწვრთნელის ასისტენტი, ექიმი 

ფსიქოლოგი) დაქირავება 

სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები,სპორტული 

სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები, წყლის ბოთლები და ბურთის ბადე)

საჩვენებელი ვარჯიშის ორგანიზება 

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს შორის 



1 2500 2 500

5 900 4 500

12 750 9 000

283 640

2 9000 18 000

5 20800 104 000

4 21880 87 520

25 1505 37 620

121 302 36 500

11 500

3 3000 9 000

#ДЕЛ/0! 2 500

1 473 317

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

246 020

6 9 600 57 600

6 6 484 40 270

10 3 517 35 170

11 2 571 28 280

მართვა და ადმინისტრირება

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება

მოწვეული კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება

მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება

დასახელება
პროდუქტები

სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სულ ქვეპროგრამა

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის 

განვითარება

ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარების მიზნით საერთაშორის 

დონის სპეციალისტის მოწვევა

ერთეულთა თანრიგის სპორტსმენებისა და სინქრონული გუნდის წევრების 

საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება

სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების (საერთაშორისო ტურნირებში)ორგანიზება-

მონაწილეობა

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სპორტსმენი)

ციგურების შეძენა (სამოყვარულო-profesiuli)

ჰოკეის კლუბის ადგილობრივ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება

სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობა)

მოწვეული მწვრთნელის ბინის ქირა



7 4 286 30 000

54 700

140 380

1 000

6 55 330

3 10 000

1 74 050

11 500

3 000

3 000

1 000

4 500

397 900

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 10680 54 900

3 10250 30 750

36 150

10 900 10 000

12 2350 28 200

1 4500 4 500

164 500

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 440 2200

1 500 500

დასახელება
პროდუქტები

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (მრბოლელი)

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (გარე და სავარჯიშო მანეჟის 

ღობეების შეცვლა)

ჯამი

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

დასახელება
პროდუქტები

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

სპორტული ინვენტარის-ფორმების შეძენა

ნოუთბუქის შეძენა

კომპიტერის ეკრანის (32 დიუმიანი) შეძენა

ელექტრო დაფების შეძენა

ჯამი

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა

შიგა სატურნირო მივლინებები

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები;

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება;

საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების  შრომის ანაზღაურება



2 700

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

114 9 733 1 109 520

45 8 122 365 500

10 9 180 91 800

37 9 211 340 800

6 8 400 50 400

4 4 680 18 720

5 4 440 22 200

166 500

7 7 657 53 600

12 400

2 800

500

1 300

1 1 000

1 500

1 800

4 500

1 121 920

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 1 000 1 000

1 1 000 1 000

საზაფხულო თეატრის (სცენის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

ჯამი

დასახელება
პროდუქტები

 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ 

გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა                                                                                                                                                               

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები

კახაბრის კლუბის სამყუშაო ოთხის კარებისა და ფანჯრის შეცვლა

კომპიტერული ტექნიკის შეძენა

პორტატული (ნოუთბუქი) კომპიტერიის (საზაფხულო თეატრში პულტის 

სამართავი) ტექნიკის შეძენა

მუსიკალური ინსტრუმენტების და ელექტრო საქონელის შეძენა

პრინტერის შეძენა 

 საზაფხულო თეატრის პერსონალის შრომის ანაზღაურება

მეგობრობის სახლის წევრების შრომის ანაზღაურება

კახაბრის კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

დასახელება
პროდუქტები

მართვა-ადმინისტრირება

ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება

შემოქმედებითი პერსონალის შრომის ანაზღაურება

სცენის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი



1 1 000 1 000

1 5 000 5 000

1 80 000 80 000

1 50 000 50 000

1 364 900 364 900

1 350 000 350 000

852 900

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7 000

63 000ჯამი

რუსული  ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

იეზიტური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

ჯამი

დასახელება
პროდუქტები

ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული 

პროექტების დაფინანსება

9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, 

სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების 

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება

1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები

1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები (ბათუმობა 2017-ის 

დავალიანების დაფარვა)

ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

619 460

66 6 536 431 400

4 6 720 26 880

12 5 205 62 460

17 5 425 92 220

6 500

20 500

103 800

40 1 500 60 000

40 950 38 000

4 1 450 5 800

3 300

1 1 300 1 300

1 2 000 2 000

747 060

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

22 6 835 150 360

6 5 900 35 400

7 500

1 11 200 11 200

204 460

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

53 17 919 312 360

27 5 907 159 480

6 6 240 37 440სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის ანაზღურება 

ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების გასტროლი გერმნიაში

ჯამი

დასახელება
პროდუქტები

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის ანაზღურება

დასახელება
პროდუქტები

თანამედროვე მუსიკის მხარდაჭერა

ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების შრომის ანაზღაურება

ჯგუფი „GEO PLANET“-ის წევრების შრომის ანაზღაურება

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ჯაზ-ბიგ ბენდი)

ქორეოგრაფიული ანსამბლის გასტროლი უკრაინაში

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის  გასტროლი ისრაელში

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

ბასგიტარის შეძენა

მუსიკალური ინსტრუმენტის (დოლის) შეძენა

ჯამი

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის ანაზღაურება

ქალთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ ხაბაძის სახელობის 

სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“, ხალხური სიმღერის 

ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი)

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება 

ქორეოგრაფიული ანსამბლის გასტროლი იტალიაში

დასახელება
პროდუქტები

ფოლკლორის ხელშეწყობა

ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი 

„ბათუმი“ -ის შრომის ანაზღაურება

 ქორეოგრაფიული სტუდი-ის შრომის ანაზღაურება



20 5 772 115 440

7 500

62 900

27 2 037 55 000

#ДЕЛ/0! 7 900

382 760

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

820 677

77 8 596 661 880

2 40 788

118 009

75 65,33 4 900

86 900

58 000

7000 1,43 10 000

2600 15 40 000

8 1 000 8 000

970 477

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 033 820

101 7 765 784 300

1 7 200 7 200

242 320

ადმინისტრირება და მართვა

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

დასახელება
პროდუქტები

წიგნების  შეძენა

კომპიუტერული  და ელექტრონული მოწყობილობები

ჯამი

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული 

ღონისძიებები

ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო 

კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და პანდუსის მოწყობა 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

   ჟურნალ-გაზეთების შეძენა

დასახელება
პროდუქტები

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება

შრომის ანაზღაურება

ჯამი

ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

სასულე ორკესტრს წევრების შრომის ანაზღურება

სასცენო კოსტუმების შეძენა

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება 

ქალთა კამერული გუნდი (ლატვია)  (მონაწილეთ რაოდენობა)

ქალთა კამერული გუნდი (თბილისი) (მონაწილეთ რაოდენობა)



4779 449 2 147 680

46 700

4 1 075 4 300

15 000

3 4 000 12 000

12 1 167 14 000

1 400

3 228 200

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

222 100

2 8700 17 400

16 6210 99 360

105 340

50 160 8 000

50 1314 65 700

2 000

5 400 2 000

297 800

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 544 200

113 6 767 1 224 900

28 2 760 148 800

170 500

156 700

14 81 300

18 700

3 600

3 000

50 100

1 700 900სულ ქვეპროგრამა  

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკა (ასევე ეუწყვეტი დენის 

წყარო)

საოფისე ავეჯი და ინვენტარი

ბუღალტრული პროგრამის შეძენა

ხმაურის საზომი აპარატი

სერვის-ცენტრების აღჭურვა

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა 

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სამედიცინო მომსახურება

საკვები პროდუქტების შესყიდვა

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

სათვალთვალო კამერების შეძენა

სულ ქვეპროგრამა  

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა

სამზარეულოს აქსესუარები (ჭურჭელი) 

კარტოფილის სათვლელი მოწყობილოებები

საოჯახო ტექნიკის (სასადილოებისათვის გაზქურების და მაცივარების 

შეძენა

გამწოვის სისტემის აქსესუარების შეძენა

სულ ქვეპროგრამა  

საკვები პროდუქტების შეძენა (ბენეფიციართა რაოდენობა)

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

127 000

1 50 000 50 000

77 000

1 197 000

1 324 000

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (სასამართლო გადაწყევეტილების 

აღსრულება)

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრირება და მართვა

შრომის ანაზღაურება (შტატით)

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო


