
სამუშაოს 
სტატუსი

პროგრამის 
დასახელება 

ქვეპროგრამის 
დასახელება 

(ქვეპროგრამული 
კოდი)

შესყიდვის საგანი
ქუჩების 

დასახელება
ხელშ. სპა №

 
ხელშეკრულე

ბის 
გაფორმების 

თარიღი

საქონლის 
მიწოდების, 

მომსახურების 
გაწევის, სამუშაოს 

შესრულების 
ვადები

 ხელშეკრულების 
მოქმედების ვადა 

 ხელშეკრულების 
ფასი 

 შესყიდვების გეგმით 
გათვალისწინებული 

თანხა 

საერთო შესრულება 
(ფორმა#2)

ფაქტიური 
შესრულება წინა 

წლებიდან

ფაქტიური 
შესრულება 2017 

წლის

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

ქალაქის ქუჩების, პარკების, 
მოედნების დასუფთავების 
მომსახურება

ქალაქის 
ქუჩების, 
პარკების, 
მოედნების 
დასუფთავების 
მომსახურება

240 160028726 20.12.2016 31.12.2017 01.02.2018              4 486 854,38               4 486 855,00   4 317 734,28 4 317 734,28

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
და ანახვეტის გატანის 
მომსახურება

საყოფაცხოვრებ
ო ნარჩენების და 
ანახვეტის 
გატანის 
მომსახურება 241 160028734 20.12.2016 31.12.2017 01.02.2018              3 282 500,00               3 282 500,00   3 262 668,35 3 262 668,35

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის სამუშაოები

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის 
სამუშაოები

112
გამარტივებულ

ი შესყიდვა
08.05.2017 07.06.2017 20.07.2017                   19 912,50                    19 912,50   19 912,50 19 912,50

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის სამუშაოები

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის 
სამუშაოები

125 170005123 02.06.2017 31.12.2017 01.02.2018                   45 430,00                    46 462,00   43 963,78 43 963,78

მიმდინარე

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის და 
სანიტარული მომსახურება

224 170013377 12.12.2017 31.12.2018 01.02.2019                   85 904,00                    87 600,00   0,00 0,00

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების"  ქვეპროგრამით ,,ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანით" გათვალისწინებული ღონისძიებები 
(2017 წლის მონაცემებით)



მიმდინარე

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

ქალაქის ქუჩების, პარკების, 
მოედნების დასუფთავება, 
მორწყვა-მორეცხვა, ქუჩების 
თოვლის საფარისაგან 
გაწმენდა, მოყინვის 
საწინააღმდეგო სამუშოები, 
მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის ქალაქში 
მოძრაობის აღკვეთის 
მომსახურება

241 170013370 19.12.2017 31.12.2018 01.02.2019              4 544 770,06               4 544 775,00   0,00 0,00

მიმდინარე

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების 
გატანა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
და ანახვეტის გატანა, თოვლის 
გატანის მომსახურება

242 170013368 19.12.2017 31.12.2018 01.02.2019              3 567 200,00               3 567 200,00   0,00 0,00

ტერიტორიის 
ფართობი, რომელზეც 
სეზონურად 
დამატებით 
ხორციელდება 
მუნიციპალური 
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ. 209 090 209 090

ტერიტორიის 
ფართობი, რომელის 
მორწყვა ხორციელდება 
სეზონურად

კვ.მ. 198 600 198 600

3 525 720

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზუნველყოფილია დასუფთავების 
მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი 
ფუნქციონირება 

უზუნველყოფილ იქნა დასუფთავების 
მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი 
ფუნქციონირება 

ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში

დაგეგმილი მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდის

ფაქტობრივი შესრულება
დასახელება გაზომვის ერთეული

ტერიტორიის 
ფართობი, რომელზეც 
წლის განმავლობაში 
რეგულარულად 
ხორციელდება 
მუნიციპალური 
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ. 3 525 720



დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

შაფათავასა და მარუხის 
ქუჩების კვეთაში არსებული 
ეკლესიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე სკვერის 
სამუშაოები

შაფათავასა და 
მარუხის 
ქუჩების კვეთა

64 170000128 24.02.2017 25.05.2017 30.06.2017                 133 994,64                  160 076,00   118 065,37 118 065,37

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

ქ. ბათუმში შ.რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის უკანა 
ტერიტორიაზე მოედნისა და 
მოედანთან მისასვლელი გზის 
კეთილმოწყობის სამუშაოები

შ.რუსთაველის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
უკანა 
ტერიტორია 98 170000145 12.04.2017 20.08.2017 20.11.2017                 529 355,02                  685 449,00   529 355,02 529 355,02

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

გონიო-კვარიათის 
დასახლებაში არსებული 
პრომინადის (ზღვისპირა 
ბილიკის) დაზიანებული 
მონაკვეთის აღდგენის 
სამუშაოები

გონიო-
კვარიათის 
დასახლებაში 
არსებული 41,3 
გრძ.მ. 
პრომინადის 
(ზღვისპირა 
ბილიკის) 
დაზიანებული 
მონაკვეთის 
აღდგენა

149 170006229 17.07.2017 15.10.2017 15.03.2018                 116 063,31                  145 079,00   112 682,83 112 682,83

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

ქ. ბათუმში, ივანე 
ჯავახიშვილის ქუჩა N6ა-ს 
მიმდებარედ სკვერის 
კეთილმოწყობის სამუშაოები

ივანე  
ჯავახიშვილის 
ქუჩა N6ა-ს 
მიმდებარედ 
სკვერი

159 170006338 26.07.2017 24.10.2017 24.03.2018                 109 402,38                  171 492,00   102 435,73 102 435,73

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

ზუბალაშვილის ქ. N39-ს 
მიმდებარედ სკვერის 
კეთილმოწყობის 
(დასრულების) სამუშაოები

ზუბალაშვილის 
ქ. N39-ს 
მიმდებარედ 
სკვერის 
კეთილმოწყობი
ს (დასრულების) 
სამუშაოები

166 170007480 08.08.2017 07.09.2017 25.12.2017                   37 900,00                    38 355,00   33 339,05 33 339,05

წლის განმავლობაში 
ნაგავსაყრელზე 
გატანილი ნარჩენების 
ოდენობა

კვ.მ. 75 000 75 000

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების" ქვეპროგრამით ,,პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 
მშენებლობით" გათვალისწინებული ღონისძიებები (2017 წლის მონაცემებით)



დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

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

ჯავახიშვილის 
ქუჩა N70-74-ის 
მიმდებარედ 
სკვერის 
განათებa

209 170011631 06.11.2017 21.12.2017 01.02.2018                      6 000,00                      6 000,00   6 000,00 6 000,00

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 02) 
პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურ
ის რეაბილიტაცია 
და მშენებლობა

პარკების, სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა

პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტუ
რის 
რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
ტექნიკური 
ზედამხედველო
ბა

38 170000061 06.02.2017 25.12.2017 31.01.2018                      4 080,00                      8 500,00   1 218,43 1 218,43

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული 
შარტავას ქუჩების კვეთაში 
არსებული თაღის 
დეკორატიული განათების 
სამუშაოები

ტბელ 
აბუსერიძისა და 
ჟიული 
შარტავას 
ქუჩების კვეთა 52 170000169 15.02.2017 16.05.2017 20.06.2017                   39 185,71                    39 188,00   37 713,98 37 713,98

მოედნისა და 
მოედანთან 
მისასვლელი გზის 
ფართობი

კვ.მ. 5 661 5 185

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების" ქვეპროგრამით ,,ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებით" გათვალისწინებული ღონისძიებები (2017 წლის 
მონაცემებით)

3 3

რეაბილიტირებული და 
ახალი სკვერების 
ფართობი

კვ.მ. 3 079 2 960

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ქალაქის ტერიტორიაზე შექმნილია ახალი 
სარეკრეაციო სივრცე

ქალაქის ტერიტორიაზე შეიქმნა ახალი სარეკრეაციო 
სივრცე

ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში

დაგეგმილი მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდის

ფაქტობრივი შესრულებადასახელება გაზომვის ერთეული

რეაბილიტირებული და 
ახალი სკვერების 
რაოდენობა

რაოდენობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი



დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

სხვადასხვა სახის სამხატვრო-
გაფორმებითი სამუშაოები

სხვადასხვა 
სახის 
სამხატვრო-
გაფორმებითი 
სამუშაოები 235 160028778 16.12.2016 31.12.2017 01.02.2018                   59 954,00                    59 954,00   58 459,00 58 459,00

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

საშობაო-საახალწლო დღეებში 
ქალაქის გაფორმების 
სამუშაოები

საშობაო-
საახალწლო 
დღეებში 
ქალაქის 
გაფორმების 
სამუშაოები

197 160024003 05.10.2016 28.02.2017 10.04.2017                 279 837,00                  279 837,00   268 816,98       201 320,98   67 496,00

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

დროშების შეძენა (მონტაჟითა 
და დემონტაჟით)

დროშების 
შეძენა 
(მონტაჟითა და 
დემონტაჟით)

226 160028811 09.12.2016 31.12.2017 01.02.2018                   59 570,00                    60 570,00   58 490,00 58 490,00

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

ქ. ბათუმში, რუსეთ-
საქართველოს ომში დაღუპულ 
გმირთა მემორიალის 
მოწყობის სამუშაოები

ქ. ბათუმში, 
რუსეთ-
საქართველოს 
ომში დაღუპულ 
გმირთა 
მემორიალის 
მოწყობის 
სამუშაოები

131 SMP170001471 21.06.2017 07.08.2017 01.12.2017                   98 409,27                    98 409,27   98 409,27 98 409,27

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

დროშების შეძენა (მონტაჟითა 
და დემონტაჟით)

დროშების 
შეძენა 
(მონტაჟითა და 
დემონტაჟით)

178 170009088 24.08.2017 31.12.2017 01.02.2018                   29 760,00                    29 760,00   29 760,00 29 760,00

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

ქალაქში არსებული შენობა-
ნაგებობების ფასადებისა და 
კედლების დასუფთავება-
გაწმენდა

ქალაქში 
არსებული 
შენობა-
ნაგებობების 
ფასადებისა და 
კედლების 
დასუფთავება-
გაწმენდა

180 170009081 05.09.2017 31.12.2017 01.02.2018                   22 920,00                    24 600,00   22 920,00 22 920,00



დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

საშობაო-საახალწლო დღეებში 
ქალაქის გაფორმების 
სამუშაოები

დასრულდა 
საშობაო-
საახალწლო 
დღეებში 
ქალაქის 
გაფორმების 
სამუშაოები 38 
ქუჩასა და 23 
შენობის 
ფასადზე, 
ევროპის 

193 170010184 28.09.2017 25.12.2017 01.05.2018              1 491 001,99               1 510 000,00   1 491 001,99 1 491 001,99

დასრულდა

(03 04) 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

(03 04 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

ქ. ბათუმში, ეგნატე 
ნინოშვილის ბიუსტის 
დამზადება-მონტაჟის 
სამუშაოები

ეგნატე ნინოშვილის

214 170012254 16.11.2017 25.12.2017 15.02.2018                   38 285,00                    47 500,00   38 200,92 38 200,92

წლის განმავლობაში 
სადღესასწაულო 
დღეებში 
გაფორმებული ქუჩების 
რაოდენობა

რაოდენობა 9 6

წლის განმავლობაში 
სადღესასწაულო 
დღეებში 
გაფორმებული 
სკვერების რაოდენობა

რაოდენობა 2 0

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების 
ღონისძიებები

განხორციელდა ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში

დაგეგმილი მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდის

ფაქტობრივი შესრულება
დასახელება გაზომვის ერთეული

საახალწლო-საშობაო 
დღესასწაულთან 
დაკავშირებით 
გაფორმებული ქუჩების 
რაოდენობა

რაოდენობა 13 38

საახალწლო-საშობაო 
დღესასწაულთან 
დაკავშირებით 
გაფორმებული 
სკვერების რაოდენობა

რაოდენობა 1 6

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი



ობიექტების 
რაოდენობა, სადაც 
ჩატარებულია 
დეკორატიული 
განათების სამუშოები

რაოდენობა 1 1

მომზადებული 
ბიუსტის და 
მემორიალის  
რაოდენობა

რაოდენობა 2 2


