
სამუშაოს 
სტატუსი

პროგრამის 
დასახელება 

ქვეპროგრამის 
დასახელება 

(ქვეპროგრამული 
კოდი)

შესყიდვის საგანი ქუჩების 
დასახელება

ხელშ. სპა № ხელშეკრულების 
გაფორმების 

თარიღი

საქონლის 
მიწოდების, 

მომსახურების 
გაწევის, 

სამუშაოს 
შესრულების 

ვადები

ხელშეკრულებ
ის მოქმედების 

ვადა 

 
ხელშეკრულებ

ის ფასი 

 შესყიდვების 
გეგმით 

გათვალისწინე
ბული თანხა 

საერთო 
შესრულება 
(ფორმა#2)

ფაქტიური 
შესრულება 

წინა 
წლებიდან

ფაქტიური 
შესრულება 2018 

წლის

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა

ქალაქის ქუჩების, პარკების, 
მოედნების დასუფთავების 
მომსახურება

ქალაქი 240 NAT160028726 20.12.2016 31.12.2017 01.02.2018      4 486 854,38        4 486 855,00   

4 382 105,42 4 317 734,28 64 371,14

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
და ანახვეტის გატანის 
მომსახურება

ქალაქი 241 NAT160028734 20.12.2016 31.12.2017 01.02.2018      3 282 500,00        3 282 500,00   

3 282 500,00 3 262 668,35 19 831,65

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის სამუშაოები

ქალაქი 125 NAT170005123 02.06.2017 31.12.2017 01.02.2018            45 430,00             46 462,00   

45 430,00 43 963,78 1 466,22

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა

ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის და 
სანიტარული მომსახურება

ქალაქი 224 NAT170013377 12.12.2017 31.12.2018 01.02.2019            85 904,00             87 600,00   

83 378,42 83 378,42

მიმდინარე (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 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

ქალაქი 241 NAT170013370 19.12.2017 31.12.2018 01.02.2019      4 544 770,06        4 544 775,00   

4 289 911,21 4 289 911,21

მიმდინარე (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 01) ქალაქის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
და ანახვეტის გატანა, თოვლის 
გატანის მომსახურება

ქალაქი 242 NAT170013368 19.12.2017 31.12.2018 01.02.2019      3 567 200,00        3 567 200,00   

3 527 566,25 3 527 566,25

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების"  ქვეპროგრამით ,,ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანით" გათვალისწინებული 
ღონისძიებები (2018 წლის მონაცემებით)

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი

უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური 
სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება 

უზუნველყოფილ იქნა დასუფთავების 
მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი 
ფუნქციონირება 



დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 06) პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და 
მშენებლობა

ქ. ბათუმში, ახმეტელის ქ. N1-3-
5 საცხოვრებელი სახლებისა 
და ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის 
მიმდებარედ არსებული 
სკვერის დეკორატიული 
ღობით მოწყობის სამუშაოები

 ახმეტელის 
ქ. N1-3-5 

105 NAT180006128 18.05.2018 17.07.2018 01.09.2018            17 429,00             17 997,00   

16 878,24 16 878,24

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 08) პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და 
მშენებლობა

ქ. ბათუმში, ი.ჯავახიშვილის 
ქუჩაზე არსებულ სკვერში 
საზოგადოებრივი 
დანიშნულების შენობის 
მშენებლობის  სამუშაოების  
შესყიდვა 

ი.ჯავახიშვი
ლის ქუჩა

35 NAT180009072 24.07.2018 22.10.2018 22.11.2018            61 184,99             76 480,00   

59 402,91 59 402,91

ტერიტორიის ფართობი, 
რომელზეც სეზონურად 
დამატებით ხორციელდება 
მუნიციპალური 
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ. 535 690 535 690

ტერიტორიის ფართობი, 
რომელის მორწყვა 
ხორციელდება სეზონურად

კვ.მ. 198 600 198 600

წლის განმავლობაში 
ნაგავსაყრელზე გატანილი 
ნარჩენების ოდენობა

ტონა 80 000 71 599,20

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების" ქვეპროგრამით ,,პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და მშენებლობით" გათვალისწინებული ღონისძიებები (2018 წლის მონაცემებით)

2 759 330

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდის
ფაქტობრივი 
შესრულებადასახელება გაზომვის ერთეული

ტერიტორიის ფართობი, 
რომელზეც წლის 
განმავლობაში 
რეგულარულად 
ხორციელდება 
მუნიციპალური 
დასუფთავების სერვისი

კვ.მ. 2 759 330



დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 08) პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და 
მშენებლობა

ქ. ბათუმში, თამარის 
დასახლებაში, კ. ლესელიძის 
ქ. N5 და N6 საცხოვრებელი 
სახლებს შორის ფანჩატურის 
მოწყობა

კ. 
ლესელიძის 
ქ. #5 და #6 

47 NAT180010441 20.08.2018 19.09.2018 19.10.2018            16 441,00             17 692,00   

15 962,13 15 962,13

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 08) პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და 
მშენებლობა

ძეგლების, ბიუსტების, 
მემორიალების მოვლა-
დასუფთავება, მცირე 
რესტავრაცია

ქალაქი 77 NAT180014294 05.10.2018 25.12.2018 31.01.2019              9 000,00               9 800,00   

9 000,00 9 000,00

მიმდინარე (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 08) პარკების, 
სკვერებისა და 
მოედნების 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და 
მშენებლობა

03 03 08 - ზუბალაშვილის 
ქუჩაზე სკვერის მოწყობა

ქალაქი 131 NAT180018070 31.12.2018 30.06.2019 30.06.2021      1 100 362,25        1 375 451,00   

0,00 0,00

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

დროშების შეძენა ქალაქი 24 NAT170015390 17.01.2018 31.12.2018 01.02.2019            77 974,00             77 975,00   

77 974,00 77 974,00

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 06) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

სხვადასხვა სახის სამხატვრო-
გაფორმებითი სამუშაოები

ქალაქი 51 NAT170015384 13.02.2018 31.12.2018 01.02.2019            51 400,00             73 494,00   

48 710,00 48 710,00

27 27

პროგრამის ,,ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების" ქვეპროგრამით ,,ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებით" გათვალისწინებული 
ღონისძიებები (2018 წლის მონაცემებით)

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში 
განხორციელებულია სამუშაოები

ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო 
სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები

ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდის
ფაქტობრივი 
შესრულებადასახელება გაზომვის ერთეული

სკვერების რაოდენობა, 
სადაც ხორციელდება 
მიმდინარე მოვლა-
პატრონობის ღონისძიებები

რაოდენობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი



დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 09) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

შინდისის სკვერის მიმდებარე 
საცხოვრებელი სახლების 
ფასადების შეფუთვა

ფერაძის ქუჩა 30 NAT180009075 20.07.2018 01.11.2018 01.12.2018          105 449,11           134 891,00   

79 607,26 79 607,26

დასრულდა (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 09) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

ქ.ბათუმში, შენობა-
ნაგებობების ფასადებისა და 
კედლების წარწერებისა და 
ლაქებისაგან გასუფთავება-
გაწმენდის სამუშაოები

ქალაქი 80 NAT180014606 11.10.2018 25.12.2018 26.01.2019            33 960,00             49 200,00   

14 520,73 14 520,73

მიმდინარე (03 03) ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და 
სარეკრეაციო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

(03 03 09) ქალაქის 
გაფორმების 
ღონისძიებები

03 03 09 - საშობაო-საახალწლო 
დღესასწაულისათვის ქალაქის 
გაფორმება (2018 წლის 
დეკემბერი-2019 წლის 
იანვარი)

ქალაქი 100 NAT180015427 16.11.2018 25.03.2019 27.05.2019          428 422,60           428 423,00   

144 668,00 144 668,00

ქალაქში მოწყობილი 
მემორიალების,ბიუსტების 
რაოდენობა

რაოდენობა 1 1

წლის განმავლობაში 
სადღესასწაულო დღეებში 
გაფორმებული ქუჩების 
რაოდენობა

რაოდენობა 9 9

წლის განმავლობაში 
სადღესასწაულო დღეებში 
გაფორმებული სკვერების 
რაოდენობა

რაოდენობა 2 2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების 
ღონისძიებები

განხორციელდა ქალაქის გაფორმების 
ღონისძიებები

ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდის
ფაქტობრივი 
შესრულებადასახელება გაზომვის ერთეული

საახალწლო-საშობაო 
დღესასწაულთან 
დაკავშირებით 
გაფორმებული ქუჩების 
რაოდენობა

რაოდენობა 18 27

საახალწლო-საშობაო 
დღესასწაულთან 
დაკავშირებით 
გაფორმებული სკვერების 
რაოდენობა

რაოდენობა 8 11

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები დაგეგმილი ფაქტობრივი


