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თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის პრიორიტეტები 

 

 

სარჩევი 

 

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ სარჩევით, დააკლიკეთ შესაბამისი პუნქტის დასახელებას 

 

 ზოგადი მიმოხილვა 

 პრიორიტეტები 

 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012-2017 წლების ბიუჯეტის 

ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები 

 

 

 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
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ზოგადი მიმოხილვა 

 

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს   თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014-2017 წლების 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ ღონისძიებებს და მიმართულებებს, რომლის 

განხორციელება გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით. 

პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 76-ე 

მუხლის და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის №385 ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად. 

სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა რეგიონისა და ქალაქის სტაბილური განვითარების აუცილებელ 

წინაპირობას წარმოადგენს. ქ. ბათუმის პრიორიტეტების განსაზღვრისას მთავარ მიზნად იქნა 

დასახული ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ტემპის შენარჩუნება, ბიუჯეტიდან გასაწევი 

ხარჯების ეფექტიანობის გაზრდა, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება. 

საქართველოს მთავრობისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 

დასახული პრიორიტეტებისა და ქ. ბათუმში არსებული სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით 

ჩამოყალიბდა საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია მომდევნო 

წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.  

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2014-2017 წლების პრიორიტეტულ მიმართულებებია: 

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

- განათლება; 

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 

- თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. 

 

აღნიშნული პრიორიტეტების ფარგლებში დაგეგმილია იმ პროგრამებისა და ღონისძიებების 

განხორციელება, რომელთა დაფინანსება საკუთარი უფლებამოსილების გათვალისწინებით 

ხორციელდება, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ისე მოზიდული სახსრების საშუალებით. 
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თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის პრიორიტეტები, პროგრამების აღწერა და 

მოსალოდნელი შედეგები 

 

[დეტალური ინფორმაციისთვის დააკლიკეთ სასურველ პრირიტეტს/პროგრამას] 

 

პრიორიტეტის დასახელება                             /                   პროგრამა 
საბიუჯეტო 

კოდი 

  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 03 

 

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება (18 ქვეპროგრამა) 
03 01 

 
 კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
03 02 

 
 ქალაქის კეთილმოწყობა 03 03 

 განათლება 04 

 
 სკოლამდელი განათლება 04 01 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 05 

 
 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01 

 
 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 

 
 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების ხელშეწყობა 
05 03 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 06 

 
 ჯანმრთელობის დაცვა 06 01 

 
 სოციალური უზრუნველყოფა 06 02 

 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 

 

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
02 01 

 
 საგანგებო სიტუაციების მართვა 02 03 
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პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

(პროგრამული კოდი 03 00) 

 

ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთერთი 

მთავარი პრიორიტეტია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, 

კომუნალური და ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ისტორიული უბნებისა და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების 

ხელშეწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პარალელურად 

პრიორიტეტის შესაბამისად დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება არსებული 

ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული 

ხარჯები. 

 

 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი ბიუჯეტი 
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03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

138,708.1 58,547.4 83,202.0 109,110.6 91,992.3 81,727.4 

03 01 

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

42,133.0 23,808.2 33,748.0 49,969.6 32,754.0 44,350.0 

03 01 01 
გზების, ქუჩებისა და 

ტროტუარების კეთილმოწყობა 
32,705.8 18,931.2 27,448.0 41,769.6 24,804.0 36,450.0 

03 01 02 

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის მართვა 

და ექსპლოატაცია 

1,955.2 1,877.0 1,400.0 1,500.0 1,250.0 1,200.0 

03 01 03 მუნიციპალური 

სატრანსპორტო სისტემის 
7,472.0 3,000.0 4,900.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 
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განვითარება 

03 02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

42,391.8 24,333.8 39,321.6 46,695.6 48,786.0 29,395.0 

03 02 01 

სანიაღვრე არხების 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

2,770.0 4,940.4 10,031.0 7,150.0 6,556.1 1,250.0 

03 02 02 
წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია 
216.8 770.0 5,000.0 7,300.0 5,500.0  

03 02 03 
კანალიზაციის სისტემების 

რეაბილიტაცია 
60.7 167.5 1,500.0 4,150.0 7,950.0 6,950.0 

03 02 04 

ბათუმში კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტის 

თანადაფინანსება 

22,436.3 4,759.5 5,874.6 6,335.6 6,849.9  

03 02 05 ქალაქის დასუფთავება 5,883.3 6,439.9 7,376.0 9,500.0 9,050.0 8,050.0 

03 02 06 

სანიტარული დაცვის 

უზრუნველყოფის 

ღონისძიებები 

139.9 185.4 300.0 300.0 300.0 300.0 

03 02 07 
გარე განათების რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
3,690.3 3,900.2 3,500.0 3,300.0 3,100.0 2,700.0 

03 02 08 

ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების განვითარების 

ხელშეწყობა 

7,194.6 3,170.9 5,740.0 8,660.0 9,480.0 10,145.0 

03 03 ქალაქის კეთილმოწყობა 54,183.3 10,405.4 10,132.4 12,445.4 10,452.4 7,982.4 

03 03 01 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა და 

ტექნიკური ზედამხედველობა 

828.8 991.1 1,550.0 1,650.0 2,000.0 2,000.0 
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03 03 02 ქალაქის დაგეგმარება 273.8 118.0 560.0 60.0 60.0 60.0 

03 03 03 
საკომპენსაციო თანხებით 

მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 
7,487.0 605.0 300.0 300.0 300.0 300.0 

03 03 04 

ბათუმის ისტორიული 

უბნებისა და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია 

32,878.4 3,198.7 3,000.0 4,500.0 2,500.0  

03 03 05 ქალაქის გაფორმება 854.2 528.1 420.0 620.0 620.0 620.0 

03 03 06 
პარკების, სკვერებისა და 

მოედნების კეთილმოწყობა 
7,332.3 2,381.0 500.0 500.0 500.0 500.0 

03 03 07 
ქალაქის გამწვანების 

ღონისძიებები 
1,454.4 2,020.0 2,452.4 3,595.4 3,322.4 3,322.4 

03 03 08 
ბათუმის განვითარების 

ფონდი 
2,827.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

03 03 09 
სასაფლაოების მოვლა-

პატრონობა 
126.4 463.5 750.0 820.0 750.0 780.0 

03 03 10 6 მაისის პარკის მოვლა-შენახვა 120.9      

03 03 11 

უპატრონო და მაწანაწალა 

ცხოველების მოვლა-

პატრონობა 

  500.0 300.0 300.0 300.0 
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სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები  

(პროგრამული კოდი 03  01) 

 

აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი 

სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. სათანადო 

მდგომარეობაში შენარჩუნებული ქუჩა და გზა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის 

განვითარებას, რაც  ეკონომიკის განვითარების ტემპებისა და დონის განმსაზღვრელ ფაქტორს 

წარმოადგენს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების 

განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო 

მოძრაობისათვის. როგორც გამოცდილებამ უჩვენა, კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა ეკონომიკისა და 

სოციალური დონის განვითარებაზე მოქმედი დადებითი ფაქტორია. ამავე დროს, ქ. ბათუმს გააჩნია 

ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა ტრანზიტული მიმოსვლის თვალსაზრისით. რეგიონთაშორისი და 

სახელმწიფოთაშორისი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნას განსაკუთრებული ეკონომიკური 

მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ქალაქისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. ქალაქის მოვლილი 

ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის. 

აქტუალურია ასევე ქალაქში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შემდგომი განვითარება, 

რაც გულისხმობს მუნიციპალური ავტობუსების სისტემის გაუმჯობესებას. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის, 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვისა და ექსპლოატაციის, ასევე მუნიციპალური 

სატრანსპორტო სისტემის განვითარების პროგრამების დაფინანსება. 

 

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა 

 (პროგრამული კოდი 03 01 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: არაასფალტირებული ქუჩების მოშანდაგება; 

ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე შეკეთება; ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელების ბოლო მონაკვეთის 

მშენებლობა ბონის კულტურის სახლიდან ბარცხანას ხიდამდე  (გოგოლის ქუჩა); ხახუტაიშვილის 

ქუჩის (885 გრძ.მ.) რეკონსტრუქცია - აღნიშნული ქუჩა დააკავშირებს შ. ხიმშიაშვილისა და ტბ. 

აბუსერიძის ქუჩებს და იქნება მეგობრობის გამზირის ერთგვარი ალტერნატივა; ბაქოს ქუჩის 

რეკონსტრუქცია; ლეხ და მარია კაჩინსკებისა და ინასარიძის ქუჩების შემაერთებელი მონაკვეთის 

მშენებლობა; ახალი ქუჩის მშენებლობა 2 თანაბარი ზომის 2-ზოლიანი სავალი ნაწილითა და გამყოფი 

ზოლით, ტროტუარებით,  შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურით (საგზაო ნიშნები, გარე განათება, 
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საგზაო მონიშვნა); ჭაობის დასახლებაში მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოების 

დამთავრების შემდეგ ამორტიზირებული ქუჩების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია; ქალაქის 

გარეუბნებში (ბარცხანა, გოროდოკი, თამარის დასახლება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ამორტიზირებული ქუჩების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია; 

შემოერთებულ ტერიტორიებზე გზის სავალ ნაწილზე დაიგება 1 ფენა ასფალტის საფარი, მოეწყობა 

ბორდიურები და ტროტუარებზე დაიგება დეკორატიული ფილები; თანამედროვე სტანდარტების 

საავტომობილო ესტაკადის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო საშუალებათა 

გამტარუნარიანობას, ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა კომფორტულ და უსაფრთხო 

გადაადგილებას. ერისთავის ქუჩაზე განხორციელდება რკინიგზის დემონტაჟი, ქუჩაზე მოეწყობა 1 მ. 

სიგანის გამყოფი ზოლი,  გამყოფ ზოლში დაიგება კორდი და დამონტაჟდება გარე განათების ბოძები, 

გზის სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტის საფარი, მოსახლეობის ეზოებს გაუკეთდება ღობეები და 

ჩაისმება ჭიშკრები, ქუჩის სავალი დაიხაზება და დამონტაჟდება შესაბამისი საგზაო ნიშნები. 

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის კეთლმოწყობა; ჭავჭავაძის 

ქუჩის რეკონსტრუქცია; აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციის დასრულება; მთისძირისა და ლეონიძის 

ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ასევე მთისძირისა და ლერმონტოვის ქუჩების შეერთების 

სამუშაოები.  

პროგრამის მიზანია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების სათანადო მდგომარეობაში შენახვა, 

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყველა სახის ტრანსპორტისა და ფეხით 

მოსიარულეთათვის უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა, ქალაქში სატრანსპორტო ნაკადის 

განტვირთვა.  

 

მოსალოდნელი  შედეგი: 

 რეკონსტრუირებული ქუჩები და ტროტუარები; 

 გაუმჯობესებული ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურა, დადგენილ ტექნიკურ პარამეტრებთან 

შესაბამისობაში არსებული  გზის საფარი; 

 ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებათა გაზრდილი გამტარუნარიანობა; 

 კომფორტულად და უსაფრთხოდ გადაადგილებული მგზავრები და სატრანსპორტო 

საშუალებები. 

 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია 

 (პროგრამული კოდი 03 01 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქ. ბათუმის განვითარების ერთიან პროგრამაში სატრანსპორტო-საგზაო ინფრასტრუქტურის 

დაგეგმვა, მოწყობა და განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ტრანსპორტის 

ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის 
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პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. ქუჩებისა და გზების 

მშენებლობისა და კეთილმოწყობის პარალელურად აუცილებელია თანმდევი მიმდინარე 

ღონისძიებების განხორციელება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვისა და ექსპლოატაციის 

თვალსაზრით. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის 

სააგენტოს სუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგი ღონისძიებების 

განსახორციელებლად: 

- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა; 

- მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება; 

- საგზაო ნიშნების შეძენა, მონტაჟი-დემონტაჟი; 

- ბორდიურების შეღებვა; 

- შუქნიშნების მიმდინარე შეკეთება; 

- საყრდენი ბოძებისა და შუქნიშნების შეღებვა; 

- საგზაო მონაწილეთა ნაკადების გათვლა, შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება;  

- სიჩქარის შესანელებელი ზოლების მოწყობა; 

- გზაჯვარედინების მოწყობა;  

- შუქნიშნის ახალი ობიექტების მონტაჟი; 

- პარკირების ხაზების გავლება; 

- პარკირების სისტემის უზრუნველყოფა და ორგანიზება. 

პროგრამის მიზანია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის 

ფორმირება; შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების განთავსების  ერთიანი გეგმის შემუშავება და 

განხორციელება; სატრანსპორტო-საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა–განვითარება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მართვის ერთიანი გეგმის არსებობა; 

 ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან განტვირთული ქალაქის ქუჩები და მაგისტრალები; 

 ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება; 

 პარკირების სრულყოფილი სისტემის სრულყოფა. 

 

 

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება  

(პროგრამული კოდი 03 01 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მიმდინარე ეტაპზე შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ 

გადაყვანას ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ  
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მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება საშუალოდ შეადგენს 850 000 მგზავრთბრუნვას. ამასთან, 

თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური 

საფასური და ასევე ხელი შეუწყოს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას ისარგებლოს 

შეღავათიანი მგზავრობის საფასურით. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით, საწარმოს შემოსავლები 

არ არის საკმარისი მისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო  ნაწილების ფასის 

მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. 

საწარმოს დაფინანსებით მოიხსნება მიმდინარე პერიოდში არსებული პრობლემები, რაც სამომავლოდ 

აისახება საქალაქო ტრანსპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობაზე. პროგრამა ითვალისწინებს 

ფინანსური დეფიციტისა და დაწესებული შეღავათიანი მომსახურების გაწევით წლის განმავლობაში, 

ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წლის განმავლობაში წარმოქმნილი 

საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას, რაც  უზრუნველყოფს კომპანიის გამართულ და შეუფერხებელ 

მუშაობას. აღნიშული პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ 

კაპიტალის ზრდა ახალი საბილეთო სისტემის დანერგვისა და დეპო „ბ“ ბლოკის მშენებლობის 

მიზნით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 განვითარებული მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემა; 

 მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება; 

 კომფორტულად გადაადგილებული მგზავრები. 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02) 

 

       აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, 

რომელიც  მოსახლეობის ცხოვრებისეულ პირობებს ქმნის, უზრუნველყოფს საქმიანობის 

განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და 

ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. კომუნალური მეურნეობა ერთიანი 

საწარმოო და სოციალური კომპლექსის ნაწილია, რომელიც თავის მხრივ შედის ქალაქის 

სამეურნეო კომპლექსში.  

2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტი“ რომლიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) 

შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი 

ითვალისწინებს ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის სრულ 

რეაბილიტაციას. 

სამუშაოების მოცულობისა და ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, 

აღნიშნული სფეროს განვითარება უახლოეს  წლებშიც კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია, 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის 
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თანადაფინანსება, დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები, გარე განათების რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და ამ კუთხით 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და ეზოების კეთილმოწყობა. 

 

 

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

(პროგრამული კოდი 03 02 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის უბნებში სანიაღვრე კოლექტორების სისტემის 

რეაბილიტაციას, კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

- სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია; 

- სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეკონსტრუქცია; 

- დაბა ხელვაჩაურის, ადლიის, მეჯინისწყლის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა; 

- თამარის დასახლებაში, ბარცხანაში, ბონი-გოროდოკში, ჭაობის დასახლებაში სანიაღვრე 

სისტემების მოწყობა; 

- ე. წ. ჭაობის დასახლებაში სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია. 

პროგრამის მიზანია ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს შემდეგ 

მიმართულებებს:  ქალაქგარეთ სადრენაჟო ფართობისაგან ზედაპირული წყლის დაცვას; არსებული 

კოლექტორების გაწმენდას და შეკეთებას; ადგილობრივი ინფილტრაციით ზედაპირული ჩამონადენის 

ლიმიტირებას; სახურავებისა და სახლების ეზოებიდან წყლის ლოკალური ინფილტრაციას. 

მოსალოდნელი შედეგები:  

 გამართული სანიაღვრე ქსელი; 

 ლოკალიზებული დატბორილი ადგილები. 

 ქალაქგარეთ სადრენაჟო ფართობისაგან ზედაპირული წყლის დაცვა;  

  ადგილობრივი ინფილტრაციით ზედაპირული ჩამონადენის ლიმიტირება. 

 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის განხორციელებით დაგეგმილია „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაციის“ პროექტის პარალელურად, წყალმომარაგების კუთხით არსებული 
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პრობლემების აღმოფხვრა და გადაჭრა ქალაქის სხვადასხვა მისამართზე ახალი წყლის სისტემების 

მოწყობის გზით. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

- ჩაქვის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია; 

- შპს „ბათუმის წყლისათვის“ საწყობის და ავტოფარეხის მშენებლობა; 

- დაბა ხელვაჩაურის წყლის სისტემის მოწყობა; 

- ქლორის კონტეინერების შესანახი საწყობის მშენებლობა; 

- სათავე ნაგებობის სანიტარული ზონების დაცვის ღონისძიებები. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნებული ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა;  

 შეუფერხებელი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი ქალაქის მოსახლეობა. 

 

 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია კანალიზაციის სისტემაში არსებული მთავარი ნაკლოვანებებისა და 

პრობლემების გადაჭრა, სისტემების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და წყალარინების 

ზღვაში განტვირთვის უგულებელყოფა. 

პროგრამის განხორციელებით დაგეგმილია „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაციის“ პროექტის პარალელურად არსებული პრობლემების აღმოფხვრა 

და გადაჭრა, ქალაქის ტერიტორიის სხვადასხვა მონაკვეთებზე დაზიანებული და ამორტიზირებული 

საკანალიზაციო სისტემის რეკონსტრუქციის და ახლის მოწყობის გზით. პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდება: 

- ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; 

- ადლიის დასახლებაში, კახაბერსა და მეჯინისწყალში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; 

- დაბა ხელვაჩაურის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; 

- მახინჯაურის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; 

- აღმაშენებლის ქუჩის წრიულიდან გამწმენდ ნაგებობამდე 2 საწნეო ხაზის გაყვანა; 

- გოროდოკის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა (თამარის დასახლების 

სატუმბო სადგურთან მიერთებით); 

- მეჯინისწყლის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნებული საკანალიზაციო სისტემა; 
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- ქალაქის სხვადასხვა უბანში მოწყობილი ახალი საკანალიზაციო სისტემები.  

 

 

 

 

 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის 

თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 04) 

  

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი 

ბათუმში 2007 წლიდან მიმდინარეობს, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან 

(KfW) მიღებული შეღავათიანი სესხის ხარჯზე ხორციელდება. პროექტი ითვალისწინებს ბათუმის 

წყლის, კანალიზაციის და სანიაღვრე არხების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც სამ 

ფაზად იყოფა, სესხის მთლიანი მოცულობა 82.367.382 ევროს შეადგენს, პროექტის ფარგლებში 

წარმოქმნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის ნახევარი იფარება ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან, ხოლო დარჩენილი ნახევარი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. 

გარდა დამატებული ღირებულების გადასახადისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდება 

ასევე პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება 14.694.104 ევროს (დღგ-ს გარეშე) ოდენობით, იმ 

ღონისძიებების დასაფინანსებლად რომელიც არ ფინანსდება სესხიდან, მაგრამ  პროექტის 

პარალელურად უნდა განხორცილდეს. 

პროექტის პირველი ფაზის სამუშოები დასრულდა 2012 წელს, პროექტის მეორე ფაზის 

სამუშაოები დასრულების სტადიაშია. 2013 წლიდან ხორციელდება პროექტის მესამე ფაზის 

სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია: 

- თამარის დასახლების, ბონი–გოროდოკის (ასევე ზემო გოროდოკის)  ტერიტორიის წყლისა 

და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. 

- თამარის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის სატუმბი სადგურის მშენებლობა; 

- ბარცხანის ტერიტორიაზე კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია. საკანალიზაციო 

ქსელის სატუმბი სადგურის მშენებლობა ბარცხანის დასახლებისთვის. 

- სამივე დასახლების ნარჩენი წყლების ერთად შეკრება (ც კოლექტორი) და საკანალიზაციო ბ 

სადგურის გავლით ადლიის გამწმენდ ნაგებობაში ჩაშვება. 

- საკანალიზაციო ბ თვიდენითი კოლექტორის სრული რეაბილიტაცია რომელიც 

ამორტიზირებულია და საჭიროებს შეცვლას; 

- საკანალიზაციო საწნეო ხაზების რეაბილიტაცია ბ სადურიდან აღმაშენებლის ქუჩის 

წრიულამდე და აღმაშენებლის ქუჩის წრიულიდან ადლიის გამწმენდ ნაგებობამდე; 

- საკანალაზაციო ქსელის შეცვლა ე.წ. „ჭაობის“ დასახლებაში;  
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- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გოროდოკის, ბონისა და ასევე აეროპორტის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. წყლის მიწოდება  სალიბაურისა და ინჯალოს სამარაგო რეზერვუარებიდან; 

- ჩაქვის დასახლების წყალმომარაგებისათვის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა, რაც 

უზრუნველყოფს დაბა ჩაქვის წყალმომარაგებას. 

- თამარის დასახლება - მახინჯაური - მწვანე კონცხის წყალმომარაგებისათვის  აშენდება 

სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა,   რაც უზრუნველყოფს აღნიშნული ტერიტორიების უწყვეტ 

წყალმომარაგებას. 

- მეჯინისწყლის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია, ახალი ტუმბოების შეძენა 

ჭაბურღილებიდან წყლის ამოტუმბისათვის. 

- მაგისტრალური ხაზის შეცვლა (2კმ.) ჩაისუბნის წყლის გამწმენდი ნაგებობიდან 

სალიბაურის რეზერვუარებამდე (სულ 4 კმ, 2 კმ. შეიცვალა პროექტის მეორე ფაზაში); 

- სანიაღვრე სისტემის სატუმბი სადგურის მშენებლობა არდაგანის ტბის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია; 

პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად განხორციელდება ასევე წყლის სისტემის აბონენტების 

გამრიცხველიანება და შპს „ბათუმის წყალი“-ს სუბსიდირება; 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 რეაბილიტირებული წლის სისტემები; 

 რეაბილიტირებულ უბნებში უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე მიწოდებული სასმელი წყალი; 

 ეკოლოგიურად და ჰიგიენურად საიმედოდ გადამუშავებული ნარჩენი წყლები; 

 ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებულ აბონენტთა გაზრდილი რაოდენობა. 

 

ქალაქის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 05) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამა წარმოადგენს ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი 

აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანას, ნაგავსაყრელების მოვლა-დასუფთავებას, კონტეინერების, ნაგავგამტარების სპეციალურ 

დამუშავებას. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში 

სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 

მოსახლეობის თუ ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქალაქის ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის 

შენარჩუნებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია  ნარჩენის გატანა, იქნება ეს საყოფაცხოვრებო, 

სამშენებლო ან სხვა სახის ნარჩენები. პროგრამა ითვალისწინებს : 

- ქალაქის ქუჩების, პარკების, მოედნების დასუფთავების მომსახურებას; 

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა და ანახვეტის გატანას; 

- ურნებისა და დასუფთავების მანქანა-მოწყობილობების შეძენას. 
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მოსალოდნელი შედეგები:  

 გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა; 

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. 

 

სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 02 06) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე 

მწერებისა და მღრღნელების  მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური 

უსაფრთხოებისა და საკურორტო სეზონზე ტურიზმისათვის ესთეტიკური გარემოს შექმნის მიზნით. 

სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია ოთხი მიმართულებით: 

- ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განლაგებული მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 

ნაგავგამტარების დეზინსექცია;  

- ქალაქის ტერიტორიაზე განლაგებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია; 

-  ქალაქ  ბათუმის ტერიტორიის დერატიზაცია; 

- ქალაქ ბათუმის ტერიტორიის დეზინსექცია, რომელშიც შედის სამი და მეტსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების სარდაფების სანიაღვრე კოლექტორებისა და დაჭაობებული ადგილების 

დეზინსექცია; 

აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად შესაძლებელი იქნება ქალაქში დაბინძურებული კერების 

აღმოფხვრა და  სანიტარული მდგომარეობის უსაფრთხო დონეზე შენარჩუნება 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

 გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა; 

 ეკოლოგიურად დაცული გარემო; 

 დაბინძურების კერების რაოდენობის შემცირება; 

 მღრღნელების რაოდენობის შემცირება. 

 

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის თანამედროვე განათება უნდა პასუხობდეს 5 ძირითად კრიტერიუმს: 
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1. ხილვადობა - ნორმალური მხედველობითი პირობების უზრუნველყოფა მძღოლებისა და 

ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე განათების ოპტიმალური რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

პარამეტრები, რომლებიც რეგლამენტირებულია მიღებული ნორმებით; 

2. უსაფრთხოება - საგზაო სატრანსპორტო და კანონსაწინააღმდეგო შემთხვევები მნიშვნელოვნად 

მცირდება ქალაქის მაქსიმალური განათების დროს. გარე განათება პირდაპირ უკავშირდება 

მოსახლეობისა და საკუთრების უსაფრთხოებას.    

3. ესთეტიკა - საზოგადოება განათებისაგან ელოდება არა მხოლოდ მისი პირდაპირი 

ფუნქციონალური ამოცანის შესრულებას, არამედ ესთეტიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. 

ერთიანი გადაწყვეტილება განათებების საშუალების არჩევასა და ობიექტების მრავალსახეობაში არ 

არსებობს. ოღონდ ესთეტიკა უნდა იყოს ეკონომიური და მიზანშეწონილი; 

4. ეკონომია - ზოგჯერ  წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს დამკვეთისათვის. აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია, რომ კაპიტალური დანახარჯების გარდა არსებობს ასევე დანახარჯები 

ექსპლოატაციასა და რემონტზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. განათების საზოგადოებრივი ფუნქცია - ჰარმონიული განათებული გარემოს ცნება 

ითვალისწინებს კეთილსასურველი ფსიქოლოგიური კლიმატის შექმნას, რომელიც დადებით 

ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივი ფუნქციის რეალიზაციაზე.  

გარე განათება ქ. ბათუმში სწრაფი ტემპით ვითარდება, რაც პირველ რიგში, დაკავშირებულია 

მისი ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის 

კრიტერიუმების ცვლილებებთან. სულ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა გარე განათების განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავებას და ამ პროცესების მართვას. ქალაქისათვის მნიშვნელოვანია ერთიანი 

შუქფერების გარემოს კონცეფციის შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს არქიტექტურულ-მხატვრულ 

განათებას, მოხმარებული ელექტროენერგიის დამზოგველი ღონისძიებების განსაზღვრას, ცალკეული 

სახის განათებებს შორის ურთიერთკავშირს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა უცხოეთის 

ქვეყნების გამოცდილების განხილვასა და გავრცელებას განათების სტრატეგიის ფორმირებაში. 

პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში შედის განათების წერტების მოვლა-

ექსპლოატაცია; გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვა; ქუჩების გარე განათების 

კაპიტალური სამუშაოები. 

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის ჩამოყალიბება და არსებულის სრულყოფა, 

შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება, ქალაქისთვის ტრადიციული, ღამის ქალაქის სპეციფიური 

სახის შექმნა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:   

 ქალაქის განათებული ქუჩები; 

 დღე-ღამის ბნელ მონაკვეთში უსაფრთხოდ გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებები 

და ქვეითად მოსიარულეები; 

 შუქის ეფექტით გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე. 
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ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 03 02 08) 

                                                                                                                                                             

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის 

ხელშეწყობა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსის სუბსიდირება შემდეგ 

ღონისძიებების განხორციელების მიზნით: 

- სახურავების შეკეთება; 

- სარდაფებში წყლისა და საკანალიზაციო მილების შეცვლა; 

- ლიფტების შეკეთება; 

- სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; 

- სადარბაზოების კეთილმოწყობა 

- ეზოების კეთილმოწყობა 

- ეზოების კომუნალური სისტემების მოწესრიგება; 

- ავარიული სახლების შეკეთება-რეაბილიტაცია;  

პროგრამის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს  ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არასახარბიელო 

მდგომარეობის გამოსწორება და ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- განვითარებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და მათი ინფრასტრუქტურა; 

- ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში მოსახლეობის ჩართულობა 

(თანამონაწილეობა) და ამაღლებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობა; 

- რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები და ეზოები. 

 

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 

 

 აღწერა და მიზანი: 

ქ. ბათუმის სოციალურ-ეკონომიკური და ურბანული განვითარების პერსპექტივები, ასევე 

გეოგრაფიული გარემო ხელს უწყობს ბათუმს, რათა იგი გადაიქცეს შავიზღვისპირეთის ერთ-ერთ 

ტურისტულ ცენტრად, მაგრამ ბუნებრივი რესურსების გარდა აუცილებელია ინფრასტრუქტურისა 

და რეაბილიტაციის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვიზიდოთ უფრო 

მეტი ინვესტორი, ტურისტი და დამსვენებელი არა მარტო ზაფხულში არამედ მთელი წლის 

განმავლობაში. 
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ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებით 

შესაძლებელია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ტემპების დაჩქარება და უახლოეს მომავალში 

მაქსიმალური ეფექტის მიღება როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ასევე ქალაქის შემოსავლების 

გაზრდის მხრივ. 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქალაქის კეთილმოწყობის პროგრამის ფარგლებში იგეგმება 

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ტექნიკური ზედამხედველობის, ქალაქის 

დაგეგმარების და ქონების აღრიცხვის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, 

ქალაქის გაფორმების, პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობის და  ქალაქის გამწვანების 

ღონისძიებების განხორციელება და დაფინანსება. 

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა 

 (პროგრამული კოდი 03 03 01) 

პროგრამის განმხორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მომავალ წლებში 

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო 

სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვების შედგენა, ექსპერტიზა. ასევე, პროექტის 

შესაბამისად მშენებლობის უზრუნველყოფა ტექნიკური ზედამხედველობით. 

პროექტირების მთავარი ამოცანაა, შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულ იქნეს მეცნიერებისა 

და პრაქტიკის მიღწევა რესურსების რაციონალური განაწილების სფეროში (შრომითი, ნედლეულის, 

ტექნოლოგიური, ფინანსური და სხვა), გარემოს ზემოქმედების ყველა ფაქტორი, მიღწეულ იქნეს 

ოპტიმალური კოორდინაცია შიდა გარემოში და სწორად დაპროექტდეს საქმიანობა პერსპექტივაში. 

პროექტირება წარმოადგენს უნივერსალური და დამოუკიდებელი საქმიანობის ტიპს 

ინტელექტუალურ და სოციალურ-კულტურულ ურთიერთობებში, რომელითაც უნდა გამარტივდეს, 

ტექნიკურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სამომხმარებლო თვალსაზრისი. იგი მოიცავს: პროექტის 

შემუშავებას დოკუმენტაციის რომელიმე პროფესიონალურ ენაზე (აღწერა, გამოსახულება, 

ფორმულათა სისტემა, კომპიუტერული პროგრამები), რომელიც აკმაყოფილებს მოცემულ სფეროში 

მიღებულ საპროექტო  კრიტერიუმებს; მეცნიერულ-ტექნიკურ და სოციალურ-კულტურულ 

საფუძვლებს, პროექტის შეფასებას და შეთანხმებას დაინტერესებულ მხარეებს შორის (ოფიციალურ ან 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სამომხმარებლო ჯგუფებს ან ცალკეულ პირებს), რომელიც 

მთავრდება პროექტის მიღების გადაწყვეტილებით; მის რეალიზაციას დამამზადებლისათვის 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიური, ორგანიზაციული, საინვესტიციო და სხვა საშუალებებით. 

აღნიშნული მთლიანობაში ემსახურება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენასა 

და ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევას. 
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ასევე მნიშვნელოვანია წინასწარ დაგეგემილი ღონისძიების პროექტის შესაბამისობის 

კონტროლი, ამ ფუნქციის რეალიზაცია ტექნიკური ზედამხედველობს განხორციელებით არის  

შესაძლებელი. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: 

 შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები; 

 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით განხორციელებული სამშენებლო პროცესი; 

 მაღალი ხარისხით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები. 

 

ქალაქის დაგეგმარება (პროგრამული კოდი 03 03 02) 

პროგრამის განმხორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური. 

   პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია ქალაქის ქონების (მ.შ.) მიწის პასპორტიზაცია, ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელებისას თვითმმართველი ქ. ბათუმის მონაწილეობით გასაფორმებელი 

ხელშეკრულებების საჯარო რეესტრის და სანოტარო მომსახურების უზრუნველყოფა. 

აქტუალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი საშუალებით განხორციელდება თვითმმართველი 

ქალაქის - ბათუმის სახელზე საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ქონების (მიწის 

ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობები, საკომუნიკაციო ქსელები, მილსადენები) საკადასტრო აზომვითი 

ნახაზებისა და შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება და რეგისტრაცია. 

დაგეგმილია ასევე, ქალაქის ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის შექმნა და ქონების ინვენტარიზაცია. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- პასპორტიზებული ქალაქის ქონება;  

- ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება;  

- კოორდინატთა სისტემაში საკადასტრო სისტემით აგეგმილი ქუჩები, შესახვევები, ჩიხები;  

- გამართული სამისამართო სისტემის შექმნა. 

 

 

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 

 (პროგრამული კოდი 03 03 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური; 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის აუცილებელია სარეაბილიტაციო ღონისძიებების 

ჩატარება, ბათუმის იერსახის მოწესრიგება, მისი თანამედროვე ქალაქად გადაქცევა. გამომდინარე 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    20 

 

აქედან, აღნიშნული კუთხით პერმანენტულად მიმდინარეობს სამუშაოები, როდესაც ხშირ 

შემთხვევაში საჭირო ხდება ქალაქის ტერიტორიაზე ცალკეულ საკუთრებაში თუ სარგებლობაში 

არსებული კაპიტალური ობიექტების და უსახური მინაშენების, ასევე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 

და  მესაკუთრეთა კომპენსაციით უზრუნველყოფა.  

პროგრამის ფარგლებში საკომპენსაციო თანხები ასევე გაიცემა ქალაქ ბათუმის ტერიტორიის 

ახალ საზღვრებში, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების 

განხორციელების მიზნით ან/და ქალაქის ტერიტორიებზე ექსპოპრიაციის განხორციელებისათვის.  

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები; 

 ქალაქის იერსახის მოწესრიგება; 

 უსახური შენობებისა და  მინაშენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; 

 თანამედროვე იერსახის მქონე ქალაქის ეტაპობრივად ჩამოყალიბება. 

 

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

(პროგრამული კოდი 03 03 04) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალაქში ისტორიული უბნების, ისტორიული ძეგლების, 

შენობების აღდგენა-შენარჩუნებას, ბათუმის ძველი უბნების განვითარებას, ტურისტული 

დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას. 

ქ. ბათუმი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი საპორტო, სასაზღვრო, კულტურული, სავაჭრო და 

ტურისტულ ცენტრად უნდა გადაიქცეს. იგი მდიდარია სამოქალაქო არქიტექტურის, ისტორიული, 

საბაღო-საპარკო ხელოვნებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლებით, ძეგლის ნიშნის მქონე 

ობიექტებითა და მაღალი კულტურული ფასეულობის მქონე ფონური განაშენიანებით, უნიკალური 

ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურითა და სხვა შენობა-ნაგებობებით, რომლებიც ერთობლივად ქმნიან ქ. 

ბათუმის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ თვითმყოფად სახეს. 

ქ. ბათუმის სოციალურ-ეკონომიკური და ურბანული განვითარების პერსპექტივები, ასევე 

გეოგრაფიული გარემო ხელს უწყობს ქალაქს, რათა იგი გადაიქცეს შავი ზღვისპირეთის ერთ-ერთ 

ტურისტულ ცენტრად, მაგრამ ბუნებრივი პირობების გარდა აუცილებელია ინფრასტრუქტურისა 

რეაბილიტაციის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვიზიდოთ უფრო მეტი 

ტურისტი  არა მარტო ზაფხულის სეზონზე არამედ მთელი წლის განმავლობაში. 

ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებით 

შესაძლებელია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ტემპების დაჩქარება და უახლოეს მომავალში 

მაქსიმალური ეფექტის მიღება როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ასევე ქალაქის შემოსავლების 

გაზრდის მხრივ. 
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ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან 2009 წლიდან ხორციელდება და მიდინარე ეტაპისათვის ითვალისწინებს საზაფხულო 

თეატრის მშენებლობის დასრულებას და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას; შენობა-

ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს.    

ამ გარემოსა და მასში დაცულ კულტურულ ფასეულობებს სახელმწიფოს მიერ ადეკვატური 

სამართლებრივი დაცვა სჭირდება, რაც თავიდან აგვაცილებს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ 

გარემოში გაუაზრებელ და მეცნიერულად დაუსაბუთებელ ჩარევას და ხელს შეუწყობს ზონებში 

დაცემული კულტურული მემკვიდრეობის ავთენტური სახით შენარჩუნებას, მისი მომავალი 

თაობებისათვის გადაცემას. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

 რესტავრირებული ისტორიული ძეგლები და შენობები; 

 გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 

 ტურისტული პოტენციალის გაზრდა; 

 საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდა; 

 ქალაქის საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა. 

 

ქალაქის გაფორმება (პროგრამული კოდი 03 03 05) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქ ბათუმში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებას, 

რადგან აუცილებელია შეიქმნას ბათუმელებისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის კეთილსასურველი 

პირობები სადღესასწაულო, საინფორმაციო და თემატური გაფორმების თვალსაზრისით. უკანასკნელ 

წლებში ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად 

გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი, უფრო სრულყოფილი საშუალებები.   

ქალაქის გარემოს კომპლექსური გაფორმება  მისი ყოველდღიური ცხოვრების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტია, განსაკუთრებით საშობაო-საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში. 

ქალაქის მხატვრული გაფორმება ითვალისწინებს ვიზუალური კომუნიკაციების (საინფორმაციო 

დაფები და მაჩვენებლები, სარეკლამო და სააფიშო ბანერები და სხვა) შემუშავებას და დამზადებას, 

შენობების მხატვრულ განათებას, საგნობრივ-სივრცითი გარემოს შექმნას.  

ქალაქის განუმეორებელი იერსახის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი მიმართულებაა 

დეკორაციული კონსტრუქციები, როგორც რეგულარული დანიშნულებისათვის, ისე შემუშავებული 

სხვადასხვა დღესასწაულებისათვის და თარიღისათვის. ამ მხრივ განსაკუთრებულია ქალაქის საშობაო-

საახალწლო და სადღესასწაულო გაფორმება (ნაძვის ხეების დადგმა და სადღესასწაულო 

ილუმინაციების განლაგება), ახალი მაღალტექნოლოგიური დეკორატიული და შუქდინამიკური 

სადღესასწაულო და თემატური გაფორმებების კონსტრუქციების შემუშავება, სხვადასხვა ფესტივალის, 
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დღესასწაულის გაფორმება, რაც წინასადღესასწაულო ბათუმის საერთო ატმოსფეროში დადებით 

განწყობას ქმნის.                                                                                                                                       

მოსალოდნელი შედეგები:  

 მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი; 

 თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი დღესასწაულები და 

სხვადასხვა ღონისძიებები. 

 

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა  

(პროგრამული კოდი 03 03 06) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის გარემოს გაუმჯობესების ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს გამწვანება. პარკებისა 

და სკვერების მწვანე ნარგავები შთანთქავს მტვერსა და ტოქსიკურ გაზებს. ატმოსფერული აირის 

შემადგენლობის ფორმირება პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ნარგავებთან: როგორც ცნობილია ისინი 

ამდიდრებენ ჰაერს ჟანგბადით, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ფიტონციდებით და 

მსუბუქი იონებით, შთანთქავენ ნახშირორჟანგს. მწვანე ნარგავები არბილებენ კლიმატს.  

პროგრამის მიზანია ეკოლოგიური და ესთეტიკური პირობების შექმნა, ქალაქის გარემოსა და 

ლადშაფტული იერსახის გაუმჯობესება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

 ქალაქის გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და  ესთეტიური მდგომარეობა; 

 მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემო.  

 

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 07) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის გამწვანება, ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს 

შექმნა, გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, ლანდშაფტური 

დაგეგმარებისა და ფიტოდიზაინით ქალაქის  კეთილმოწყობის გაუმჯობესობა. 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას და გამწვანებული ტერიტორიების ზრდას ქალაქისათვის 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია. მწვანე ნარგავების მთავარ ფუნქციებს მიეკუთვნება: 

- სანიტარულ-ჰიგიენური ფუნქცია - პარკებისა და სკვერების მწვანე ნარგავები შთანთქავს 

მტვერსა და ტოქსიკურ აირს, შთანთქავენ ნახშირორჟანგს, ითვისებენ მზის ენერგიას, ნიადაგისა და 
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წყლის მინერალური ნივთიერებებიდან ფოტოსინთეზის პროცესში ქმნიან ნახშირწყლებს და სხვა 

ორგანულ ნივთიერებებს.  

- რეკრეაციული ფუნქცია - ადამიანი განუყოფლადაა დაკავშირებული ბუნებასთან, მისი 

შემადგენელი ნაწილია. პარკები და სკვერები, სუფთა ჰაერზე ადამიანის დასვენების და რელაქსაციის 

საუკეთესო საშუალებაა. 

 - მხატვრულ-დეკორატიული - ქალაქის გამწვანება განისაზღვრება კულტურულ-

გამაჯანსაღებელი ღონისძიებებით. ნარგავები წარმოადგენენ ქუჩების, სკვერებისა და პარკების 

დაგეგმვის განუყოფელ ნაწილს და აქტიურად ზემოქმედებენ არქიტექტურულ იერსახეზე.  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

- ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები; 

- სეზონური ყვავილების შეძენა; 

- შადრევნების მოვლა-პატრონობა; 

- ქალაქის გამწვანებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება; 

- ხე-მცენარეების შეძენა; 

- სითბური მოწყობა, სანერგე ტერიტორიაზე ღობის მოწყობა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 მოვლილი და გაფორმებული პარკები და სკვერები; 

 განვითარებული დამხმარე სანერგე - სასათბურე მეურნეობა; 

 თანამედროვე ლანდშაფტური დიზაინით გაფორმებული ქალაქი; 

 სამოქმედო ტერიტორიის საზღვრებში გაზრდილი მწვანე საფარი; 

 მოვლილი და ტექნიკურად გამართული შადრევნები; 

 სეზონურად მოყვავილე ყვავილებით გაფორმებული კლუბები; 

 

 

ბათუმის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 03 03 08) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ძირითადი მიზანია ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლა ქალაქის 

განვითარებისათვის, ამ პოტენციალის გამოყენების შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება, ბათუმის 

განვითარების არსებულ პროგრამებში ინტეგრირება და მისი განხორციელების ხელშეწყობა; 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდის 

სუბსიდირება. ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ბათუმის 

ისტორიული ნაგებობების რეაბილიტაცია-გამაგრების მიზნით სტრატეგიის შემუშავება და მისი 

განხორციელების ხელშეწყობა ან/და შესრულებაზე კონტროლი; წყალსადენ-კანალიზაციისა და 
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სადრენაჟო სისტემის, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს (გზები, ტრანსპორტი, ბაღები-პარკები, 

განათება, ელექტრომომარაგება, დასუფთავება და ა.შ.) რეაბილიტაციის მიზნით სტრატეგიების 

შემუშავება და მათი განხორციელების ხელშეწყობა ან/და შესრულებაზე კონტროლი, ისტორიული 

უბნების ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლა, ამ პოტენციალის გამოყენების 

შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება და ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამაში ინტეგრირება; 

ბათუმის რეაბილიტაციის, განვითარებისა და მართვის რეგულარული ანალიზი, ინფორმაციული 

ბანკის სრულყოფა/შექმნა; არსებული ფინანსური შესაძლებლობების კვლევა და ანალიზი, 

საგადასახადო სისტემის ცვლილების შესაძლებლობების შესწავლა და არსებული 

შესაძლებლობების გამოყენებით ცვლილებების შესახებ პროექტების მომზადება კერძო 

ინვესტიციების ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით; სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- ქალაქის გაზრდილი ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალი; 

- ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. 

 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 09) 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოები 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე საჯარო სასაფლაოების მართვა, მოვლა-პატრონობა, 

საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის 

განვითარება. 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა მოიცავს შესაბამის ტერიტორიებზე საქმიანობას შემდეგი 

ძირითადი მიმართულებებით: 

- ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭა-მოწესრიგება; 

- წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელების, გზების, შენობების და სასაფლაოს სტრუქტურების 

წესრიგში მოყვანა; 

- სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების 

შეძენასა და მომსახურეობა; 

- სასაფლაოს ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის სხვა 

ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას. 

- სასაფლაოს დაგეგმარების განხორციელება შესაბამისი წესით დამტკიცებული პროექტის 

მიხედვით.  

 
მოსალოდნელი შედეგები: 

 
 - მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი სარიტუალო მომსახურება; 

 
 - სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 
 - სასაფლაოს არქივის ელექტრონული ვერსიის შექმნა. 
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უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობა 

 (პროგრამული კოდი 03 03 12) 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის ტერიტორიაზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს უპატრონო და 

მაწანწალა ცხოველები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობას, ვინაიდან არიან მრავალი 

დაავადების გადამტანნი.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უპატრონო და მაწანწალა ცხოველებისათვის 

თავშესაფრის მშენებლობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართვა. განხორციელდება ქალაქის 

ტერიტორიიდან მაწანწალა ცხოველების გაყვანა და თავშესაფარში შესაბამის პირობებში განთავსება.  

მოსალოდნელი შედეგები: 

- მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

- მაწანწალა ცხოველების შექმნილი შესაბამისი საარსებო გარემო. 
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პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 

 

განათლებაზე ზრუნვა იწყება ადრეული, სკოლამდელი ასაკიდან. „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, სკოლამდელი 

განათლების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს 

განეკუთვნება. ბავშვის ადრეული განვითარება ის საძირკველია, რომელიც შემდგომ 

საზოგადოებისათვის სრულფასოვან, ჯანსაღი პიროვნებას აყალიბებს. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია 

ბავშვის ადრეულ განვითარებასა და აღზრდაზე ზრუნვა, მისთვის განვითარების მასტიმულირებელი 

გარემოს შექმნა. 

სკოლამდელი აღზრდა სცილდება ბავშვის მხოლოდ სკოლისათვის მომზადების არეალს და 

მიზნად ისახავს მისი საზოგადოების სრულყოფილ წევრად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო ჩვევების 

განვითარებას ადრეული ასაკიდან. 

 

 

 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი ბიუჯეტი 
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04 00 განათლება 6,771.3 8,833.3 13,270.0 13,135.0 13,665.3 14,264.5 

04 01 სკოლამდელი განათლება 6,771.3 8,833.3 13,270.0 13,135.0 13,665.3 14,264.5 

04 01 01 
საბავშვო ბაღების 

განვითარების ხელშეწყობა 
4,378.9 5,606.0 10,770.0 11,760.0 12,290.3 12,889.5 

04 01 02 
საბავშვო ბაღების 

შენობების რეაბილიტაცია 
2,392.4 3,227.3 2,500.0 1,375.0 1,375.0 1,375.0 

 

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი 

აღზრდისათვის. საბავშვო ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, წარმოადგენს პირველ რგოლს 

განათლების სისტემაში. მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 5000-ზე მეტი 
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აღსაზრდელისთვის შეიქმნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის 

ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. 

 პროგრამის მიზანია ბავშვთა ბაღებში ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა პატარებისთვის 

მათი გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 

საბავშვო ბაღების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და 

აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. 

 

საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 04 01 01) 

პროგრამის განმხორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 

პროგრამის ძირითადი მიზნები: 

საბავშვო ბაღის მართვის სტრატეგიის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა,  ერთიანი საგანმანათლებლო 

სივრცის ჩამოყალიბება, სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგის მოქნილი სისტემის უზრუნველყოფა 

და  აღმზრდელთა პროფესიული ზრდა . 

საბავშვო ბაღების მართვა ქალაქში ხორციელდება ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების მეშვეობით,  რომელსაც გააჩნია შესაბამისი საკადრო რესუსი და მართვის 

ორგანიზაციული სტრუქტურა. 

 პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისათვის გაუმჯობესდება ყველა პირობა 

გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. 

საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების, ბავშვების 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, ჯანსაღი კვებისა და სწორი ფიზიკური განვითარების მიზნით 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  განხორციელდება საბავშვო ბაღების სტანდარტული 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება, თანამედროვე მენეჯმენტის დანერგვა 

და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება ცალკეულ საბავშვო ბაღებში. 

 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 
 

 
 

 ბავშვის ინტერესებსა და უფლებებზე ორიენტირებული ფიზიკური და სოციალური 

გარემოს შექმნა; 

 

 
  ბავშვთა სწორი ფიზიკური და ინტელექტუალური განვითარება; 

 

 
 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის თანატოლებთან თანაბარი 

განვითარების და ადაპტაციის შესაძლებლობა; 

 საბავშვო ბაღების მენეჯმენტის სრულყოფა და დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება. 
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საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია 

 (პროგრამული კოდი 04 01 02) 

       

         პროგრამის განმხორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

          პროგრამის ძირითადი მიზნები: 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების  ობიექტების რეაბილიტაცის სფეროში 

მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების შენობების 

რეაბილიტაცია, რაც ეტაპობრივად ხორციელდება. პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღების შენობების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კეთილმოწყობა-

რეაბილიტაცია, რათა ხელი შეეწყოს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას, 

ესთეტიკური და მიმზიდველი გარემოს შექმნას  ბავშვებისათვის გონებრივი და ზნეობრივი 

განვითარების მიზნით.  

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს სასწავლო-

აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. ესთეტიკური და მიმზიდველი გარემოს შექმნა 

ქართულ საბავშვო-საგანმანათლებლო სივრცეს კიდევ უფრო დაახლოებს თანამედროვე-ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცესათან.  პროგრამის განხორციელების შედეგად ბავშვებს შეექმნებათ 

უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი თაობისათვის  გონებრივი და ზნეობრივი 

განვითარებისათვის სათანადო პირობები. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღები 

სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვების კონტინგენტის ზრდის გამო ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 

რის გამოც აუცილებელია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა. 250 აღსაზრდელზე 3 სართულიანი 

კაპიტალური შენობების მშენებლობა. სახურავის გადახურვა მეტალო-კრამიტის ფურცლებით. 

საბავშვო ოთახების, სპორტული ან/და საკონცერტო დარბაზის, სამზარეულოს, საბავშვო 

საპირფარეშოების, საძინებელი ოთახების მშენებლობა-კეთილმოწყობა. შიდა და გარე წყლისა და 

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. საქვაბის მშენებლობა და  გათბობის სისტემის მოწყობა, 

სხვადასხვა კომუნიკაციების (ინტერნეტი, სახანძრო სიგნალიზაცია, სატელეფონო კავშირგაბმულობა) 

მოწყობა. ეზოს კეთილმოწყობა, ღობის მშენებლობა. 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; 

- საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა; 

- საბავშვო ბაღების აღჭურვა  თანამედროვე  და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; 
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პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

 (პროგრამული კოდი 05 00) 

 

ქ. ბათუმში ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ეკონომიკური განვითარების 

პარალელულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების ხელშეწყობა და კულტურული 

ფასეულობების შენარჩუნება. მრავალი სოციალურ-ეკონომიური ცვლილების კვალდაკვალ, რამაც 

მსოფლიო ჩვენით დააინტერესა, მნიშვნელოვანია  უნიკალური კულტურული პოტენციალის 

წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. ამ მხრივ მიმართული კულტურის პროგრამის ღონისძიებები ხელს 

შეუწყობს ბათუმის საერთაშორისო-საფესტივალო ქალაქად დამკვიდრებას, ქალაქის კულტურული 

ცხოვრების გამრავალფეროვნებას,  შემოქმედებითი ცხოვრების გააქტიურებას, აქ მოღვაწე და 

მოწვეულ ხელოვანთა წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციას, ნოვატორული იდეების 

წარმოჩენასა და წახალისებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციასა და მოქალაქეთა 

მაღალ ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბებას. 

ასევე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური 

თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. 

შესაბამისად, ქ. ბათუმის ბიუჯეტიდან გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული 

ღონისძიების დაფინანსება, კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული 

სპორტსმენებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირების წახალისება და მათთვის შესაბამისი 

პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების 

გამოვლენა.  

 

 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი ბიუჯეტი 
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05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და სპორტი 

13,804.2 9,454.7 11,222.9 16,925.1 15,343.0 15,711.6 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
8,711.4 4,385.9 4,020.0 5,500.0 6,180.0 6,620.0 

05 01 01 სპორტული 307.2 220.0 350.0 600.0 800.0 1,000.0 
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ღონისძიებები 

05 01 02 
სპორტული საკლუბო 

გუნდების მხარდაჭერა 
1,745.0 2,530.0 2,520.0 3,750.0 4,280.0 4,520.0 

05 01 03 

სპორტის ზამთრის 

სახეობის განვითარების 

ხელშეწყობა 

930.2 950.0 950.0 1,000.0 950.0 950.0 

05 01 04 

სასპორტო და 

დასვენების ობიექტების 

რეაბილიტაცია 

5,729.0 685.9 200.0 150.0 150.0 150.0 

05 02 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

4,732.9 4,698.8 6,735.9 11,055.6 8,767.5 8,670.1 

05 02 01 

კონკურსებისა და 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების 

მხარდაჭერა 

70.0 66.0 200.0 325.0 340.0 360.0 

05 02 02 
ბათუმი არტი - 

ფესტივალების ქალაქი 
463.0 412.0 530.0 565.0 600.0 630.0 

05 02 03 

ქალაქის კულტურული 

და ტურისტული 

პოტენციალის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

21.1 323.9 270.0 290.0 320.0 345.0 

05 02 04 

ხელოვნებისა და 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

1,508.1 1,781.0 1,975.0 2,465.0 2,910.0 3,180.0 

05 02 05 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

ბიბლიოთეკების 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

591.7 593.8 675.9 1,057.7 1,259.3 1,495.1 
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05 02 06 

ბოტანიკური ბაღის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

1,022.3 1,125.6 1,135.0 1,555.0 1,788.3 2,080.0 

05 02 07 

შავი ზღვის ფლორისა 

და ფაუნის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის 

მხარდაჭერა 

212.0      

05 02 08 

კულტურული 

ღონისძიებების 

საკონცერტო 

მომსახურებით 

უზრუნველყოფა 

462.7 263.0 450.0 480.0 550.0 580.0 

05 02 09 
კულტურის სხვადასხვა 

ღონისძიებები 
225.9 128.0     

05 02 10 

სახელოვნებო და 

კულტურის ობიექტების 

რეაბილიტაცია 

156.1 5.5 1,500.0 4,317.9 1,000.0  

05 03 

საზოგადოებრივი და 

ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 

359.8 370.0 467.0 369.5 395.5 421.5 

05 03 01 
ახალგაზრდობის 

საქმეთა ღონისძიებები 
359.8 370.0 467.0 369.5 395.5 421.5 
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სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

 (პროგრამული კოდი 05 01) 

აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. სპორტული 

ცხოვრების პროპაგანდა, მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესში მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან 

ერის ჯანმრთელობა ქვეყნის მომავლის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.  

სპორტული პროგრამის განხორციელებით კი ხელს შევუწყობთ პირველ რიგში სპორტის 

მასიურობას, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების 

განვითარება-პოპულარიზაცია და საკლუბო გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ 

შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და 

ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული 

სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია.  

 

სპორტული ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 05 01 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში ქალაქში ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება 

მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

- ბათუმის ადმინისტრაციებში შემავალ უბნებს შორის სპორტული თამაშები; 

- საერთაშორისო ტურნირი საპლაჟო ფეხბურთში ბათუმის თასზე ; 

- საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში ახალგაზრდებს შორის; 

- სპორტული თამაშები სკოლებს შორის; 

- საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში; 

- საპლაჟო ხელბურთში ევროპის ჩემპიონატის მხარდაჭერა; 

- საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში მუხრან ვახტანგაძის თასზე; 

- საერთაშორისო ტურნირი ვ. ალთაბაევის თასზე კალათბურთში; 

- სპორტული თამაშები სკოლებს შორის; 

- საერთაშორისო ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში; 

- საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში; 

- სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეთა საახალწლო-საშობაო შეხვედრა; 

- საპლაჟო რაგბში საერთაშორისო ტურნირის მხარდაჭერა; 

- ქვიშის სპორტის სახეობებში საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება; 

- სასკოლო ექსტრემალური თამაშები; 

- საერთაშორისო ტურნირი აღმოსავლურ ორთაბრძოლაში ბათუმის თასზე; 
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- საერთაშორისო ტურნირი მშვილდოსნობაში; 

- საერთაშორისო ტურნირი უნარშეზღუდულთა შორის ფეხბურთში; 

- ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების მხარდაჭერა; 

- სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. 

პროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მათთვის მასობრივ-

გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების შემუშავება და ჩატარება; სპორტის პოპულარული სახეობებისათვის 

ტრადიციების შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო თუ ადგილობრივი 

ტურნირების ჩატარება; საპლაჟო სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალაქის გადაქცევა 

სპორტული ტურიზმის ქალაქად; 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის მასიურობა. მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა სპორტულ 

ცხოვრებაში; 

- გამოვლენილი პერსპექტიული სპორტსმენები; 

- სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში 

სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზი; 

- მაყურებელთა გაზრდილი ინტერესი და ჩართულობა სპორტულ აქტივობებთან 

დაკავშირებით; 

- უცხოურ სპორტულ ორგანიზაციებთან დამყარებული კავშირები; 

- ქალაქის გაზრდილი ცნობადობა. 

 

 

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 

 (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამა ითვალისწინებს სპორტული საკლუბო გუნდების მატერიალურ მხარდაჭერას მათი 

ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით და საქართველოს ჩემპიონატების გათამაშების უმაღლეს 

ლიგებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  შემდეგი 

სპორტული კლუბები: 

- საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“; 

- ბათუმის სარაგბო კლუბი; 

- ბათუმის ფრენბურთის კლუბი; 

- ბათუმის ხელბურთის კლუბი; 

- ბათუმის წყალბურთის კლუბი; 

- ბათუმის საცხენოსნო კლუბი; 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    34 

 

- ბათუმის საჭადრაკო კლუბი; 

- ბათუმის მინდვრის ჰოკეის კლუბი; 

- კლუბი „ბაუმის ავტოდრომი“. 

პროგრამის მიზანია სპორტული საკლუბო გუნდების დაფინანსება მათი გაუმჯობესებული 

ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სპორტსმენების გაუმჯობესებული ფიზიკური და სპორტული მომზადების დონე; 

- ბათუმელი სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა ეროვნულ და ახალგაზრდულ ნაკრებებში; 

- ადგილობრივი სპორტული კლუბების საქართველოს ჩემპიონატებში მოწინავე პოზიციებზე 

გასვლა. 

 

 

სპორტის ზამთრის სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 01 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის ყინულის სასახლე. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ბათუმის ყინულის სასახლის დაფინანსება. 

ბათუმის ყინულის სასახლემ მისი ფუნქციონირების პერიოდში გარკვეული მუშაობა გასწია 

ფიგურული სრიალის განვითარებაში, რომელშიც 800-მდე ბავშვია გაერთიანებული. ჩამოყალიბდა 

პირველად საქართველოში ფიგურული სრიალის ერთ-ერთი სახეობა - სინქრონი, შეიქმნა ბათუმის 

ნაკრები გუნდი, დასი, 30 ბავშვიანი სპორტული და სამოყვარულო ჯგუფები. აგრეთვე შექმნილია 

ჰოკეისტთა სპორტული ჯგუფი. 2011 წელს ბათუმში გაიხსნა ოლიმპიური სტანდარტების ყინულის 

მოედანი, რაც საშუალებას იძლევა ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირები. ყინულის მოედნის 

პარამეტრების მომატებამ  გაზარდა მოსწავლეთა რაოდენობა და დაინტერესება. ყინულის სასახლე 

მოთხოვნადი გახდა ტურისტებისათვისაც. ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

დაფინანსება განკუთვნილია ბათუმის ყინულის სასახლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მიმდინარე 

ხარჯების დაფარვისათვის, როგორიცაა ყინულის მოვლა და შენახვა, ელექტროენერგიისა და წყლის 

საფასურის, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

განახლება და სხვა. 

პროგრამა მიზნად ისახავს სპორტის ამ სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას და მისი 

გატარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას, სათანადო პირობების შექმნას ფიგურული 

სრიალის ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარებისათვის. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 

მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციულ და მეთოდურ ხელშეწყობას, ფიგურული 

სრიალის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაციას, სპორტულ ასოციაციებთან, 

კავშირებთან, სპორტულ საზოგადოებებთან, ფედერაციებთან თანამშრომლობას და სპორტის ამ 
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სახეობის განვითარების ყოველმხრივ ხელშეწყობასა და პროპაგანდას. ელექტრონული ბაზის შექმნას 

ყინულის სასახლის საქმიანობის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით. ყინულის სასახლის 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვას (ფორმებით, ციგურებითა და სავარჯიშო 

ინვენტარით). 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

- ფიგურული სრიალის სპორტის სახეობის განვითარება; 

- სპორტული და გასართობი ხასიათის პროექტების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

- უნიფორმებისა და ციგურების შეძენა; 

- მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (ყინულის საწმენდი მანქანა, ჰაერპნევმატური 

ნაგებობის გათბობის სისტემის გადაყვანა ბუნებრივ აირზე, სპორტული ინვენტარი); 

- მწვრთნელთა პროფესიონალური ოსტატობის ამაღლება, ეროვნული სპორტული შეჯიბრებების 

სისტემის ფორმირება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- განვითარებული ზამთრის სპორტის სახეობები; 

- ცხოვრების ჯანსაღი წესით მოსახლეობის დაინტერესება; 

- სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მეცადინეობებში ჩართული ბავშვები და მოზარდები; 

- მაყურებლის გაზრდილი ინტერესი სპორტული და საჩვენებელი ღონისძიებების მიმართ; 

- სპორტის ზამთრის სახეობებში ორგანიზებული ჩემპიონატები. 

 

 

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია 

(პროგრამული კოდი 05 01 04) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივი დონის სასპორტო და დასვენების ობიექტების 

მშენებლობასა და რეკონსტრუქციას სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებისათვის და ასევე 

მოსახლეობაში სპორტული ცხოვრების წესის დანერგვისა და პოპულარიზაციისათვის.   

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული მოედნების მშენებლობა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; 

- მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის მასიურობა.  
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კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 02) 

აღწერა და მიზანი: 

ბათუმს, როგორც უძველეს კულტურულ ფასეულობებზე აღმოცენებულ, უზარმაზარი 

წარსულის მქონე ქალაქს და ქვეყნის დასავლეთის ფორპოსტს, მრავალი სოციალური-ეკონომიური 

ცვლილებების კვალდაკვალ, სჭირდება კულტურული და ტურისტული პოტენციალის  განვითარება. 

ბათუმის ბუნებრივი მდებარეობა, ტურისტული პოტენციალი და რაც მთავარია, კულტურული 

ფასეულობანი საჭიროებს პოპულარიზებას და ხელშეწყობას. იმისათვის, რომ მსოფლიოს მზარდ 

ინტერესს ქალაქმაც ღირსეულად უპასუხოს საჭიროა სათანადო მიზნობრივი ღონისძიებების 

განხორციელება. 

  კულტურის განვითარების პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ხელოვანი 

საზოგადოების განვითარებას, მათი შესაძლებლობების ზრდას და კავშირების გაღრმავებას მსოფლიოს 

თანამედროვე სახელოვნებო ინსტიტუტებთან. მნიშვნელოვანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების 

გაჯანსაღება, გამრავალფეროვნება და  განვითარება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ბათუმის, 

როგორც კულტურის მნიშვნელოვანი კერის ცნობადობისა და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. ამ 

მხრივ პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ბათუმის, როგორც ფესტივალების ქალაქის 

განვითარებას, რაც გამოიხატება ჩვენი ქალაქისათვის ტრადიციული და ახალი ფესტივალების 

ჩატარებით. ამ მიზანს ემსახურება ასევე ქალაქში არსებული კულტურული დაწესებულებების 

მხარდაჭერა და მათი განვითარების ხელშეწყობა. 

უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა კულტურული ფასეულობების დახვეწა. შემოქმედებითი 

კონკურსები, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობები და დამხმარე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნა ამ გამოწვევის დაძლევის საშუალებაა. აღნიშნული პროგრამა ასევე მიზნად 

ისახავს იმ ადამიანების და ჯგუფების ხელშეწყობას, რომლებიც მოღვაწეობენ კულტურის სხვადასხვა 

დარგში. ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ბათუმელი ხელოვანების მიერ აღმოცენებული 

თანამედროვე ხელოვნება უნდა იქცეს მსოფლიოს კულტურის ფენომენად. ამ პროცესის მხარდაჭერა 

ხელს შეუწყობს ქალაქის, რეგიონის და ქვეყნის ღირსეულ ინტეგრირებას ევროპისა და მსოფლიოს 

კულტურაში. 

 

 

კონკურსებისა და საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა 

(პროგრამული კოდი 05 02 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამა ითვალისწინებს როგორც ახალი, ასევე ბათუმში უკვე ტრადიციად ქცეული 

კონკურსების, კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების ჩატარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 

შემდეგი ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება: 
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- თანამედროვე პოეტებისა და პროზაიკოსების ფორუმი ბათუმში; 

- თვითმმართველობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

- ცნობილ ბათუმელთა საიუბილეო თარიღებისადმი და საპატიო ბათუმელებისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები; 

- კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

- სხვადასხვა საერთაშორისო დონის კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და კონგრესის ჩატარება; 

პროგრამა მიზნად ისახავს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას. ლიტერატურული 

კონკურსის ფარგლებში შემოქმედი პოეტებისა და პროზაიკოსების წარმოჩენასა და ხელშეწყობას, მათ 

ჩართვას ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. საერთაშორისო დონის ღონისძიებების საშუალებით 

ქალაქის ცნობადობის გაზრდას. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- პოეტებისა და პროზაიკოსების წარმოჩენა და ხელშეწყობა; 

- ქალაქის გაზრდილი ცნობადობა. 

 

 

ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქი 

 (პროგრამული კოდი 05 02 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი : 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა საერთაშორისო დონის 

ფესტივალის ბათუმში ჩატარებას.  ღონისძიებები სანახაობრივად დატვირთული და მრავალფეროვანი 

იქნება. კონცერტებში, გამოფენებში, სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული იქნება, როგორც უცხოელი, 

ასევე ქართველი შემოქმედები და ქართული კულტურით დაინტერესებული უამრავი სტუმარი. 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება შემდეგი ფესტივალები:  

- შავიზღვისპირეთის ქვეყნების ქალ მხატვართა საერთაშორისო ფესტივალი; 

- მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი; 

- ბათუმის საერთაშორისო არტ ფესტივალი - „მარბელა - ბათუმი“; 

- მოტოციკლეტისტთა (ბაიკერთა) საერთაშორისო ფესტივალი; 

- კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი - „ღამის სერენადები“; 

- ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი; 

- ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი. 

პროგრამის მიზანია ქალაქისა და ქვეყნის პოპულარიზაცია, ბათუმის საერთაშორისო-

საფესტივალო ქალაქად დამკვიდრება. ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, 

ქალაქის შემოქმედებითი ცხოვრების გააქტიურება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია 

და მოქალაქეთა მაღალ ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო პირობების შექმნა. 
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მოსალოდნელი შედეგები: 

 ქალაქის გაზრდილი ცნობადობა საერთაშორისო მასშტაბით; 

 უცხოელი მუსიკოსების გაზრდილი ინტერესი სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების 

მიმართ; 

 მაყურებლის გაზრდილი ინტერესი კულტურული ღონისძიებებისადმი; 

 ჩატარებული ფესტივალები; 

 

 

ქალაქის კულტურული და ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 02 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია "ბათუმი" - სახელწოდებით სარეკლამო-სასაჩუქრე ალბომის 

გამოცემა. ასევე განხორციელდება ადგილობრივ ხელოვანთა მხარდაჭერის ღონისძიებები, რომელიც 

გულისხმობს მათთვის მასტერკლასების, ვორქშოფებისა და საერთაშორისო ღონისძიებების 

ორგანიზებას. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება შემდეგი ღონისძიებები: 

- "ბათუმი" - სარეკლამო - სასაჩუქრე ალბომის მომზადება; 

- „ბათუმი - ფესტივალების ქალაქი“ - სასაჩუქრე ალბომის დამზადება; 

- ბათუმელ ხელოვანთა ხელშეწყობა; 

- ბათუმელებზე შექმნილი წიგნის გამოცემა; 

- სასაჩუქრე პაკეტების დამზადება; 

- ბათუმური ისტორიების ამსახველი კოლაჟისა და მოკლემეტრაჟანი სარეკლამო ფილმების 

შექმნა; 

- დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები; 

- შემოქმედთა მხარდაჭერა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

 ქალაქის გაზრდილი პოპულარიზაცია; 

 დამზადებული სასაჩუქრე-სარეკლამო ალბომი "ბათუმი"; 
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ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 05 02 04) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროექტების შემუშავება და 

განხორციელება, ნიჭიერი შემოქმედებითი ახალგაზრდების გამოვლენა კონკურსების საშუალებით, 

მათი ადაპტაცია კულტურულ პროცესებში, თანამედროვე ქართული ფოლკლორული და კლასიკურ 

მუსიკის პოპულარიზაცია, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, ქართულ კულტურის 

პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ და კულტურული კავშირების გაღრმავება, ქვეყნისათვის 

მნიშვნელოვანი ტრადიციული თარიღების აღნიშვნა. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

- კულტურულ-შემოქმედებითი ხასიათის პროექტების დაეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; 

- საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება; 

- რბილი ინვენტარის შეძენა (უნიფორმები); 

- ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა; 

- კლასიკური ჟანრის მუსიკის ხელშეწყობა; 

- ინსტრუმენტების შეძენა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- გაღრმავებული შემოქმედებითი კავშირები; 

- ქ. ბათუმის მოსახლეობის გაზრდილი ინტერესი კულტურული ღონისძიებებისა და 

აქტივობების მიმართ. 

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 02 05) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

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

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკის სუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების ზრდა.  

ბიბლიოთეკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 
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- ბიბლიოთეკის ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება მკითხველთა მოთხოვნილებათა 

და სავალდებულო ეგზემპლართა გათვალისწინებით, დაცვა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.  

- მჭიდრო კავშირის დამყარება ბეჭდური პროდუქციის გამომცემლობებთან და 

გამავრცელებლებთან. 

- შემოსული ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება საბიბლიოთეკო წესების დაცვით (ინდექსაცია, 

კლასიფიკაცია, ტექნიკური დამუშავება, სპეციალურ წიგნებსა და  ჟურნალებში გატარება).  

- საკატალოგო მეურნეობის წარმოება (საკატალოგო ბარათების შედგენა, გამრავლება და 

ფუნქციონალური განყოფილების საკატალოგო ყუთებში ჩართვა, ახალი რუბრიკების შექმნა).  

- ფონდების რეკლასიფიკაცია, რეინვენტარიზაცია და რეკატალოგიზაცია 

- საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, ბიბლიოგრაფიული მაჩვენებლების 

შედგენა და საბიბლიოთეკო სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზების შექმნა. 

- ბიბლიოთეკის ფონდების ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის შექმნა (წიგნების ელექტრონული 

კატალოგები, ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების ანალიტიკური აღწერილობის (სტატიების) 

ელექტრონული კატალოგები). 

- მკითხველთა მომსახურება ბიბლიოთეკის ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, 

ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით.  

- კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების 

მომზადება-ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა. 

- სპეციალიზირებული სემინარების, ტრეინინგებისა  და შეხვედრების ჩატარება. 

- ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდის განახლება, ელექტრონული კატალოგების საიტზე განთავსება. 

- ბიბლიოთეკის ელექტრონული საცნობარო აპარატის სრულყოფა, საქართველოს და 

საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო 

პროცესებში ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სრულყოფა და 

დანერგვა ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ ერთეულებში, ბიბლიოთეკის კომპიუტერიზაციის და 

ინფორმაციის სფეროში ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება და კომპიუტერული ქსელისა და 

ქსელური აპარატების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: 

- საბიბლიოთეკო საქმიანობის ორგანიზება; 

- კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო 

შეხვედრების ორგანიზება; 

- ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა; 

- ბიბლიოთეკის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა. 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება განკუთვნილია ა(ა)იპ - აკაკი 

წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა შრომის 

ანაზღაურებისთვის, ასევე ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის სხვა მიმდინარე ხარჯებისათვის,  

წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი 

კატეგორიის მიხედვით, ბიბლიოთეკების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, მათი აღჭურვა 

ტექნიკითა და ინვენტარით, ასევე ბილიოთეკის ორი ახალი განყოფილების მშენებლობისათვის. 
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მოსალოდნელი შედეგები:  

- რეინვენტარიზებული ბიბლიოთეკის ფონდი; 

- ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა; 

- მკითხველთა და დამსწრეთა გაზრდილი რაოდენობა, მათზე გაცემული ბეჭდური 

გამოცემების, აუდიო–ვიდეო მასალების და ინტერნეტით სარგებლობის გაზრდილი მაჩვენებელი; 

- საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა. 

 

 

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 02 06) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი. 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სუბსიდირება და 

არაფინანსური აქტივების ზრდა.  

ბაღის მოვლა პატრონობის სამუშაოების ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში ჩატარდება  

სხვადასხვა ხასიათის აგროტექნიკური ღონისძიებები,  წლის განმავლობაში 4-ჯერ მოეწყობა ბაღის 

ფიტოგეოგრაფიული განყოფილებების, სანერგე მეურნეობის და სეზონების შესაბამისად საკოლექციო 

ნაკვეთების ცელვა, გამოხშირვა, ახალი ნარგავების შეტანისა და კულტივაციის სამუშაოები.  

გატარდება ყოველკვირეული ღონისძიებები მცენარეთა დაცვის მიმართულებით. მოხდება სამეურნეო 

და დამხმარე გზების პერიოდული გაწმენდა, ნამსხვრევი და ნარჩენი საშეშე მასალის დამუშავება, 

სათბურებისა და ორანჟერიებისათვის მიწის გრუნტის მომზადება და დამუშავება. ყოველდღიურად 

გატარდება სანიტარული ღონისძიებები ცალკეულ სველ წერტილებსა და საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ადგილებში, ვიზიტორისათვის გაწეული იქნება საექსკურსიო მომსახურება. 

უზრუნველყოფილი იქნება ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობა. 

ვიზიტორთათვის მომზადდება სხვადასხვა ხასიათის საინფორმაციო ლიტერატურა, ბაღის 

ტერიტორიაზე განთავსდება 50-მდე საინფორმაციო დაფა, მთავარ მარშრუტზე მოხდება 2000 მცენარის 

ხელახალი ეტიკეტირება. 

     პროგრამის ფარგლებში  ბაღის ტერიტორიაზე აშენდება სამედიცინო პუნქტი, კეთილმოეწყობა 

მისი მიმდებარე ტერიტორია. მექსიკურ განყოფილებაში მოასფალტდება 370მ სიგრძის გზა და 

მოიკირწყლება 200 მ სიგრძის ბილიკი, რეაბილიტაცია ჩაურატდება ტურისტული დანიშნულების 

კიბეებს. 

      მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ბაღის ადმინისტრაციისათვის და სამეცნიერო 

სამსახურისათვის შეძენილი იქნება კომპიუტერული ტექნიკა. 

     ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მზარდი ტურისტული მაჩვენებლებით ხასიათდება. ბუნებრივია 

ეს სათანადო ინფრასტრუქტურის შექმნასაც საჭიროებს, ახალი ინფრასტრუქტურის მოვლა-

ექსპლუატაცია მოითხოვს მეტ ადამიანურ რესურს რისთვისაც აუცილებელია მუნიციპალური 

სახსრებიდან ბაღის დაფინანსება. 
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ტურიზმთან ერთად ბუნების დაცვა, იშვიათი ფლორისტული სიმდიდრის კონსერვაცია და მისი 

შემდგომი განვითარება ჩვენი ქალაქის პრიორიტეტული მიმართულებაა, რაც ბათუმის ბოტანიკური 

ბაღის მრავალმხრივი საქმიანობის ხელშეწყობით უნდა გამოიხატოს. 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, 

სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარებას, იმ ძირითადი სამუშაოების განხორციელებას 

რომელიც უზრუნველყოფს საუკუნოვანი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას, მისი ცალკეული 

სტრუქტურული ერთეულების დადგენილი ნორმების შესაბამის მუშაობას. პროგრამა მიზნად ისახავს 

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის განვითარებას, 

რომელიც ვიზიტორთა მზარდი ნაკადით გამოწვეულ აუცილებლობას წარმოადგენს. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- განახლდება და კეთილმოწყოება ბაღის ინფრასტრუქტურა; 

- შეივსება ბაღის ფლორისტული განყოფილებები. ჩატარდება გეგმიური ღონისძიებები 

მცენარეთა დაცვის მხრივ, ბაღის მცენარეთა დაზუსტებული კოლექციის ნუსხა. 

- გაიზრდება დამთვალიერებელთა  რაოდენობა. 

 

 

კულტურული ღონისძიებების საკონცერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა 

(პროგრამული კოდი 05 02 08) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ა(ა)იპ - ბათუმის სცენა 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ბათუმის სცენის მიერ დაგეგმილია თვითმმართველობის მიერ 

ორგანიზებული კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა სასცენო მომსახურებით, 

განათლებითა და გახმოვანების აპარატურით, ასევე თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის მიერ 

აღნიშნული მიზნით შეძენილი ტექნიკური საშუალებების მართვა (სცენის კონსტრუქციების, 

გახმოვანება-განათების აპარატურის და სხვა ტექნიკური საშუალებების მობილიზება). 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- ადგილობრივი და საერთაშორისო კულტურული ღონისძიებების შეუფერხებლად ჩატარება; 

-   სცენის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა.   
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სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 

(პროგრამული კოდი 05 02 10) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მრავალფუნქციური საკონცერტო დარბაზის მშენებლობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და 

განათება-გახმოვანების სისტემით. საჯარო ბიბლიოთეკის შენობაზე დამატებით ერთი სართულის 

დაშენებითა და  არსებული შენობის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების წარმოებით 

შესაძლებელიო იქნება საჯარო ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების და სხვადასხვა გამოცემების 

განთავსება და შენახვა შესაბამის პირობებში (ტემპერატურა, ტენიანობა და ა.შ.) დღეის მდგომარეობით 

არსებული შენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს საჭირო აუცილებელ მოთხოვნებს როგორც 

რაოდენობრივი ისე ხარისხობრივი თვალსაზრისით.  

ბათუმში საბიბლიოთეკო ქსელის სრულყოფის მიზნით ბონი-გოროდოკის დასახლებისა და 

ხიმშიაშვილი-აღმაშენებლის  ტერიტორიებზე ახალი განყოფილების (ბიბლიოეკების) შექმნა.  

თანამშრომლებისათვის და ბიბლიოთეკის წიგნის საცავით მოსარგებლეთათვის კომფორტული 

გარემოს შესაქმნელად. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- ხელოვნების მუშაკთათვის  და მაყურებლისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; 

-  კეთილმოწყობილი ბიბლიოთეკები.   

 

 

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 05 03) 

 

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები მიმართულია ქალაქ ბათუმის ახალგაზრდების, 

სტუდენტებისა და მოსწავლეებისადმი. მის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი 

და დაუსაქმებელი ახალგაზრდები.  პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საგანმანათლებლო, 

შემეცნებითი, სოციალური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და კულტურულ-შემოქმედებითი 

ღონისძიებები როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო მასშტაბის.  
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ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები  

(პროგრამული კოდი 05 03 01) 

 

 პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქალაქ ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური პროგრამა ქმნის მექანიზმებს რათა ხელი შეეწყოს 

ბათუმში ახალგაზრდული სფეროს განვითარებას. პროგრამის მიზანია ქალაქში ახალგაზრდული 

სფეროს მხარდაჭერა, ახალგაზრდების შემოქმედების, პოტენციალის წარმოჩენა და მათი 

განვითარებისათვის სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. ასევე სოციალურად დაუცველი 

ახალგაზრდებისათვის განათლებისა და დასაქმების მექანიზმების შეთავაზება და მათი ჩართვა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: 

- მხიარულთა და საზრიანთა თამაშები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის; 

- საკვირაო სკოლა - სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის; 

- ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?; 

- სტუდენტთა დასაქმება; 

- ახალგაზრდული თეატრი; 

- ბათუმის მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფორუმი; 

- სამთო ახალგაზრდული ბანაკი; 

- ბათუმთან დამეგობრებული ქალაქების ახალგაზრდული კვირეული; 

- ბათუმის სტუდენტური ფესტივალი; 

- ახალგაზრდობის საქმეთა სხვადასხვა ღონისძიებები; 

- შემეცნებითი ტურები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში; 

- ბიზნეს შანსი ახალგაზრდებისათვის; 

- ბათუმი - მეტი ვიდრე ქალაქი. 

 

მოსალოდნელი შედეგები:  

- ახალგაზრდების შემოქმედების, პოტენციალის წარმოჩენა; 

-   სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის განათლების დონის ამაღლება; 

-   ახალგაზრდების ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.  

-  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მეცადინეობებში ჩართული მოსწავლეები და სტუდენტები; 
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პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 

 (პროგრამული კოდი 06 00) 

 

საზოგადოება, განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე, თავისი წევრების ჯანმრთელობის დაცვისა 

და გაუმჯობესებისათვის ქმნის დაწესებულებების, კადრების, მატერიალური და სხვა რესურსების 

გარკვეულ ერთობლიობას, გამოყოფს საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობის განსაზღვრულ 

სფეროს ან სისტემას. ამ თვალსაზრისით ჯანმრთელობის დაცვა მთლიანობაში განიხილება, 

როგორც რთული საზოგადოებრივი დინამიკური ფუნქციონალური სისტემა, რომელსაც 

ადამიანთა საზოგადოება თავისი განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ქმნის და გამოიყენებს 

ღონისძიებათა დიდი კომპლექსის განხორციელებისათვის თითოეული ადამიანის და მთლიანად 

საზოგადოების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვისა და მისი მუდმივი გაუმჯობესების 

მიზნით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური 

უზრუნველყოფის წარმოდგენილი პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს ქალაქის 

მოსახლეობის კეთილდღეობა, ზოგიერთი, განსაკუთრებით საშიში დაავადების ადრეული 

გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა, მოსახლეობის ინფორმირება, სოციალურად დაუცველ 

ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-

ეკონომიკური და სამედიცინო სოციალური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 

 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი ბიუჯეტი 
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06 00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

9,153.4 7,178.0 10,030.3 14,951.2 

 

14,921.6 14,918.7 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1,240.6 1,882.1 1,889.2 2,351.3  2,318.8 2,318.8 

06 01 01 

ქრონიკული დაავადების 

მქონე პაციენტთა 

მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 

129.0 173.4 180.0 195.0 

 

195.0 195.0 
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06 01 02 

ონკოლოგიურ დაავადებათა 

ადრეული ფორმების 

დიაგნოსტიკა და პრევენცია 

67.3 61.6 72.0 75.0 

 

75.0 75.0 

06 01 03 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის 

დისპლაზიისა და 

თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობის 

ამბულატორიული 

მკურნალობისა და 

ახალშობილთა სქრინინგი 

27.0 37.8 48.0 50.0 

 

50.0 50.0 

06 01 04 

ფსიქიური პრობლემების 

მქონე პირთა ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია 

59.1 80.9 78.7 79.0 

 

79.0 79.0 

06 01 05 სამედიცინო დაზღვევა 144.4 311.6      

06 01 06 

სოციალურად დაუცველ 

ბენეფიციართა 

სტომატოლოგიური და 

ორთოპედიული 

მომსახურება 

103.9 75.0 150.0 112.5 

 

75.0 75.0 

06 01 07 

ქ. ბათუმში მცხოვრები 

ჰემოდიალიზის ცენტრის 

პაციენტთა სატრანსპორტო 

ხარჯების კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა 

21.7 55.8 55.8 55.8 

 

55.8 55.8 

06 01 08 

ფენილკეტონურიით 

დაავადებულ პირთა 

სამკურნალო საშუალებების 

კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა 

5.0 10.0 10.0 10.0 

 

10.0 10.0 

06 01 09 

სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის 

მხარდაჭერა 

548.6 916.3 700.0 700.0 

 

700.0 700.0 
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06 01 10 

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების საყრდენ-

მამოძრავებელი სისტემის 

პათოლოგიის მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაცია და 

მკურნალობა 

 89.0 212.0 212.0 

 

212.0 212.0 

06 01 11 

მწვავე ლეიკემიით 

დაავადებულ ბავშვთა 

სატრანსპორტო ხარჯების 

კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა 

 9.6 12.0 12.0 

 

12.0 12.0 

06 01 12 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირთა საკურორტო 

სამკურნალო რეაბილიტაცია 

 61.1 65.0 65.0 

 

65.0 65.0 

06 01 17 

ქ. ბათუმის სკოლებში და 

საბავშვო ბაღებში ავადობის 

აქტიური გამოვლენა და 

მკურნალობა 

120.3    

 

  

06 01 18 

ქ. ბათუმში მოხუცებულთა 

კატარაქტისა და გლაუკომის 

ოპერაციული 

მკურნალობით 

უზრუნველყოფა 

14.2    

 

  

06 02 
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
7,912.8 5,295.9 8,141.1 12,599.9 

 
12,602.8 12,599.9 

06 02 01 

სოციალურად დაუცველი 

ფენის უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 

1,070.0 1,161.0 1,606.0 1,606.0 

 

1,606.0 1,606.0 

06 02 02 

I ჯგუფის უსინათლო 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირების შეღავათებით 

უზრუნველყოფა 

22.7 27.8 25.4 27.8 

 

27.8 27.8 
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06 02 03 
უპატრონო მიცვალებულთა 

დაკრძალვა 
6.8    

 
  

06 02 04 

ვეტერანებისა, მათთან 

გათანაბრებული პირების, 

ომში დაღუ-პულთა 

ოჯახების წევრების და 

მარჩენალდაკარგულთა 

შეღავათებით 

უზრუნველყოფა 

146.8 210.7 214.6 233.2 

 

233.2 233.2 

06 02 05 

უპოვართა და 

მზრუნველობამოკლებულ 

მოხუცთა  მოვლა-

პატრონობა 

504.5 545.2 629.7 1,039.5 

 

1,042.4 1,039.5 

06 02 06 

სოციალურად დაუცველი 

და მრავალშვილიანი 

ოჯახების, მარტოხელა 

დედების სოციალური 

დახმარება 

760.1 955.5 478.3 1,006.3 

 

1,006.3 1,006.3 

06 02 07 

ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება ყოველ მესამე და 

მომდევნო ახალშობილზე 

152.8 206.5 276.5 276.5 

 

276.5 276.5 

06 02 08 

მრავალშვილიანი და 

უდედმამო ბავშვების 

ოჯახებისათვის 

მატერიალური დახმარება 

184.5 205.0 225.0 225.0 

 

225.0 225.0 

06 02 09 პროფესიული სწავლება 38.1 45.0 60.0 60.0  60.0 60.0 

06 02 10 

საქალაქო ტრანსპორტით 

სარგებლობაზე 

შეღავათებით 

უზრუნველყოფა 

332.5 411.5 500.0 500.0 

 

500.0 500.0 

06 02 11 

გაზიფიკაციის 

საკომპენსაციო თანხით 

უზრუნველყოფა 

156.1 275.6 275.6 275.6 

 

275.6 275.6 
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06 02 12 
სოციალური სახლის 

მშენებლობა 
4,143.2 1,057.5 3,500.0 7,000.0 

 
7,000.0 7,000.0 

06 02 13 

სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის სასურსათო 

მხარდაჭერა 

343.5    

 

  

06 02 14 
ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 
47.9    

 
  

01 04 15 

სოციალური საცხოვრისი 

კეთილგანწყობილ გარემოში 

პროექტის თანადაფინანსება 

3.5 97.1   

 

  

06 02 16 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

საცხოვრებელი ბინებით  

უზრუნველყოფა 

 97.5   

 

  

06 02 17 

ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების პროგრამა 

სოციალურად დაუცველი 0-

100000 ქულის მქონე 

ოჯახების ყოველ პირველ 

და მეორე ახალშობილზე. 

  350.0 350.0 

 

350.0 350.0 
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ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) 

 

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების 

შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და 

კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და 

შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით 

უზრუნველყოფა ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, ქალაქის მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა ქრონიკული, გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

 

 

 

 

 

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

 (პროგრამული კოდი 06 01 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის 

პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. განსაკუთრებულ დახმარებას და მხარდაჭერას 

საჭიროებენ ქრონიკული დაავადების  მქონე  პირები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ 

მედიკამენტების მიღებას. ქრონიკულ დაავადებათა შორის ჩვენი რეგიონისათვის განსაკუთრებით 

აქტუალურია ბრონქული ასთმა, აგრეთვე ეპილეფსია და შაქრიანი დიაბეტი. ბრონქული ასთმა 

სასუნთქი გზების ქრონიკულ დაავადებას წარმოადგენს, რომელიც იწვევს ფილტვ-გულის  

უკმარისობას და  თუ დროულად არ იქნება  გამოყენებული მაკონტროლებელი  პრეპარატები 

ავადმყოფი შეიძლება დაიღუპოს.  

ეპილეფსია თავის ტვინის ქრონიკული დაავადებაა,  რომელიც ხასიათდება გულყრების სერიით 

და დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე შეიძლება ლეტალური შედებით დამთავრდეს და 

იწვევს ინვალიდობას.  

შაქრიანი დიაბეტი ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა,რომლის ფონზე 

ვითარდება ინვალიდობის გამომწვევი გართულებები: როგორიცაა სიბრმავე, გიდი, თავის ტვინის 

სისხლის მიმოქცევის მოშლა, განგრენა, თირკმლის პროგრესული დაზიანება,  შაქრიანი დიაბეტი 

არსებობს ორი ტიპის: ინსულინდამოკიდებული(ტიპი1)და  ინსულინდამოუკიდებელი(ტიპი2), 

ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი (ტიპი1) ფინანსირდება ფედერალური პროგრამების მეშვეობით, 
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ხოლო  ინსულინდამოუკიდებული (ტიპი2) დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა არ 

ფინანსირდება, რადგან ამ დაავადებების მქონე პირები  საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული 

პრეპარატებით, რომელთა შეძენის საშუალებაც ხშირ შემთხვევაში, მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ, რაც 

იწვევს დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. პარკინსონი ეს არის 

ქრონიკული დაავადება, რომლის ფონზე ვითარდება ინვალიდობა და მედიკამენტის მიწოდების 

გარეშე ადამიანს არ შეუძლია გადაადგილება. 2014-2017 წლებში თანხის ცვლილება განპირობებულია 

როგორც ბენეფიციართა რაოდენობის, ასევე მედიკამენტების ფასების რეგულირებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების სტაბილიზაცია; 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობა; 

- ინვალიდობის პრევენცია; 

- დაავადებათა რეცივიდების თავიდან აცილება. 

 

 

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია 

 (პროგრამული კოდი 06 01 02) 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

საქართველოში კიბოს დიაგნოზით რეგისტრირებულ ავადმყოფთა რაოდენობა 30000 აღემატება 

(აჭარაში 4500). ყოველწლიურად დამატებით კიბოთი ავადდება 7000  (აჭარაში 600, რომელთაგან 

ნახევარი ქალაქ ბათუმზე მოდის). ამავე დროს, კიბოთი ადამიანი ავადდება ძირითადად მისი 

პროფესიული და შემოქმედებითი განვითარების ოპტიმალურ ასაკში (30-60 წ.), როცა მისი საქმიანობა 

იძლევა მაქსიმალურ ეფექტს, რის გამოც კიბო უდიდებს ეკონომიკურ ზარალს აყენებს ქვეყანას და 

აფერხებს მისი განვითარების ტემპს, კიბოს საკითხი დიდი ხანია გასცდა ჯანდაცვის სფეროს 

ფარგლებს და შეიძინა აქტუალური სოციალური პრობლემის მნიშვნელობა, ამიტომაც კიბოს 

წინააღმდეგ ბრძოლა აგრეთვე წარმოადგენს სოციალური სფეროს პრიორიტეტულ მიმართულებას, 

ქალებში გავრცელების სიხშირით პირველი ადგილი უკავია სარძევე ჯირკვლის კიბოს, მეორე- 

საშვილოსნოს ტანისა და ყელის კიბოს,  

    ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის შესაბამისად პრევენციული გასინჯვები 

აუცილებელია კიბოს ადრეული ფორმების დასადგენად, რადგან სიმსივნის ადრეული გამოვლენის 

შემთხვევაში გამოჯანმრთელების ალბათობა  70% აღწევს. ქ. ბათუმის მერიის მიერ ამ გარემოებების 

გათვალისწინებით უკვე მეოთხე წელია მოქმედებს ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების 

დიაგნოსტიკის და პრევენციის" პროგრამა, რომლის ფარგლებში უკვე გამოკვლეული იქნა 3459 

პაციენტი. 2009-2010 წლის ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკის და 

პრევენციის" პროგრამის ფარგლებში საქართველოში  მხოლოდ ქ. თბილისსა და ქ. ბათუმის მერიების 

მიერ ხორციელდებოდა სარძევე ჯირკვლის მამოგრაფიული გამოკვლევა, რომელმაც საერთაშორისო 

ექსპერტთა იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა და აქტუალური გახდა, რომ 2010 წელს 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    52 

 

მამოგრაფიული გამოკვლევა დაფინანსდა საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური 

პროგრამების სააგენტოს მიერ. ქ. ბათუმის მერია 2013-2014  წლებშიც აგრძელებს დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენისა და სქრინინგის ხელშეწყობას.   გინეკოლოგის კონსულტაციას, საშვილოსნოს 

ყელის დათვალიერებას, ნაცხის აღებას, კოლპოსკოპია, საშვილოსნოს ექოსკოპიური გამოკვლევა და 

მცირე სახის ოპერაციები, საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა, 

 მკერდის, პროსტატის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა 

პათოლოგიებით  დაავადებულთა გამოკვლევას ონკომარკერებით. 2014-2017 წლებში თანხის 

ცვლილება განპირობებულია როგორც პაციენტთა რაოდენობის, ასევე მომსახურეობის გაფართოებითა 

და ფასების რეგულირებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

-   ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი პათოლოგია; 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობა; 

- ინვალიდობის პრევენცია. 

 

 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის  ამბულატორიული 

მკურნალობისა და ახალშობილთა სქრინინგის  

(პროგრამული კოდი 06 01 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზია (განუვითარებლობა) ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მონაცემებით ახალშობილთა დაახლოებით 12-16%-ში ვლინდება, ექსპერტები 

ხაზგასმით მიუთითებენ ამ მონაცემების ზრდის ტენდეციაზე  რეგიონების მიხედვით, პრობლემის 

დროული იდენტიფიკაცია,  წლამდე ასაკში გამოვლენა და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება 

ხელს უწყობს ინვალიდობისა და უნარშეზღუდულობის პრევენციას, ჯანსაღი თაობის აღზრდას და 

ბევრად  იაფს ხდის მკურნალობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურებას.  ეს 

პროგრამა ქ. ბათუმის მერიაში მეექვსე წელია მიმდინარეობს, ამ პერიოდის განმავლობაში 

გამოკვლეული იქნა  1 წლამდე  ასაკის 5700 ბავშვი, მენჯ-ბარძაყის  სახსრის დისპლაზია გამოვლენილი 

იქნა 590 შემთხვევაში, თანდაყოლილი ამოვარდნილობა 16 შემთხვევაში, რომელთაც ჩაუტარდათ 

ფიზიოთერაპიისა და სამკუნალო  მასაჟის 15 დღიანი კურსი, მედიკამენტური თერაპია,  რის 

შედეგადაც  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელმა 45% -ს  მიაღწია. ასევე 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველ 1000 ახალშობილს შორის 1 ყრუ და 3 

სმენადაქვეითებული ბავშვი იბადება, ხოლო სასკოლო ასაკისათვის ეს მაჩვენებელი 6-მდე იზრდება. 

ამ შემთხვევათა ნახევარში პრევენციის, ადრეული დიაგნოსტიკის, მართვის და რეაბილიტაციის 

საშუალებით შესაძლებებლია თავიდან აცილებული იქნას განვითარების ჩამორჩენა. ოქროს 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    53 

 

სტანდარტად ითვლება ბავშვებში სმენის დაქვეითების  3 თვემდე გამოვლენა, ხოლო არაუგვიანეს 6 

თვისა - სმენაპროთეზირება (სასმენი აპარატის გამოყენების დაწყება) . 

საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციით მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სმენაჩლუნგობის ადრეული გამოვლენის 

მიზნით სკრინინგული ტიპის სმენის მასობრივი გამოკვლევები ტარდება. საქართველოში სმენის 

სკრინინგული გამოკვლევა უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ხორციელდება თბილისის 

სამშობიარო სახლებში.  

 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „სთეფ ფორვარდის“ მიერ 2011 წელს ჩატარებულმა კვლევამ  

აჩვენა, რომ უპირველეს პრობლემას ჩვენს რეგიონში წარმოადგენს სმენის დაქვეითების ადრეული 

დიაგნოსტიკის სერვისების არარსებობა. გამოკითხულ მშობელთა თითქმის ნახევარმა აღნიშნა, რომ 

სმენის დაქვეითება ბავშვს შენიშნა მხოლოდ 2-დან 3 წლამდე ასაკში, როდესაც ბავშვმა დაიგვიანა 

მეტყველების დაწყება. შედეგად,  შესაბამისი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაწყება ხშირად 

იგვიანებს. ეს კი ბავშვის მეტყველების დეფექტებით, ინტელექტის ჩამორჩენით, სოციალური 

არასრულფასოვნებით მთავრდება. ეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა 

სახელმწიფო პროგრამები ბავშვებს სრულად უზრუნველყოფს სასმენი აპარატებით, უკანასკნელ 

წლებში კი დაიწყო ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტაციის დაფინანსებაც.                                                                                                                                                                                                                        

ახალშობილთა სმენის მდგომარეობის შესაფასებლად გამოიყენება გამოწვეული ოტოაკუსტიკური 

ემისიის (გოაე) რეგისტრაციის მეთოდი . გამოკვლევა არის იაფი, უსაფრთხო, არაინვაზიური და 

ჭირდება მცირე დრო, ჩვეულებრივ 2-3 წუთი. ხელსაწყო ტესტის პასუხს ავტომატურად აფასებს და 

დისპლეიზე დადებითი ან უარყოფითი პასუხით გამოხატავს. ფსევდო- უარყოფითი შედეგის 

გამოსარიცხად, რომლის მიზეზი შეიძლება იყოს გარეთა და/ან შუა ყურში არსებული დაბრკოლებები, 

საჭიროა ტესტირების ხელახალი ჩატარება 2 კვირის ასაკში. შუა ყურის პათოლოგიის დიაგნოსტიკის 

მიზნით, ტარდება ტიმპანომეტრია. ხოლო ინტაქტურობის შემთხვევაში კი, სმენის ზღურბლები 

მიზანშეწონილია ტვინის ღეროს სმენის პასუხის კომპიუტერული რეგისტრაციის მეთოდით 

განისაზღვროს (ობიექტური აუდიომეტრია).  პროგრამის ფარგლებში ერთწლამდე  ასაკის 140 ბავშვს 

ჩაუტარდება მენჯ-ბარძაყის  სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის ამბულატორიული 

მკურნალობის კურსი, ასევე ქ.ბათუმში დაბადებულ 3500 ბავშვს ჩაუტარდება აუდიოლოგიური 

სქრინინგი. 2014-2017 წლებში თანხის ცვლილება განპირობებულია როგორც პაციენტთა რაოდენობის, 

ასევე მომსახურეობის ფასების რეგულირებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი პათოლოგია; 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

- ინვალიდობის პრევენცია; 

- ბათუმში დაბადებული ყველა ახალშობილისთვის სმენის დაქვეითების ადრეული   

იდენტიფიკაციის ხელმისაწვდომობა; 

- სმენის დაქვეითებით გამოწვეული შესაძლებლობის შეზღუდვის და ბავშვის განვითარების 

შეფერხების მინიმიზაცია; 
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- სახელმწიფოს მიერ ჟესტური ენით სპეციალურ სწავლებასა და შ.შ.მ. პირის სიცოცხლის 

ბოლომდე შენახვის დანახარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება. 

 

 

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია 

 (პროგრამული კოდი 06 01 04) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირები, უფუნქციოები, სოციუმისგან იზოლირებულები, 

მომვლელებზე მიჯაჭვულები არიან და გარიყულები არიან როგორც თანატოლებიდან, ასევე 

საერთოდ, საზოგადოებიდან. ვექსლერის მეთოდის (ტესტების) გამოყენებით და სპეციალისტებთან 

(ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი) კონსულტაციის შედეგად  დგინდება ამ პირების ინტელექტუალური 

განვითარების დონე და თითოეული ბენეფიციარისათვის ხდება რეაბილიტაციის  ინდივიდუალური  

პროგრამის შედგენა. ბავშვები, რომელთა განვითარება მიახლოებულია სასკოლო დონესთან, 

მონაწილეობენ ინკლუზიური სწავლების სასკოლო პროგრამაში, ხოლო დანარჩენები, მონაწილეობენ 

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში. ეს პროგრამა ქ. ბათუმის მერიაში მეშვიდე წელია 

მიმდინარეობს. ამ ხნის განმავლობაში მოეწყო  ნამუშევრებისა და  ნახატების გამოფენები,  

ექსკურსიები, ამ პირებს გამოუმუშავდათ საყოფაცხოვრებო, შრომითი და სოციალური უნარ-ჩვევები 

და შედარებით დამოუკიდებულები გახდდნენ.  2011 წლიდან პროგრამის მომხმარებლებს აგრეთვე 

დაემატათ 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები.  პროგრამის ფარგლებში თითოეული ბენეფიციარისთვის 

ხდება რეაბლიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა, პირებს უტარდებათ ერგოთერაპია, 

არტთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, პირები ჩართული არიან სხვადასხვა კულტურულ 

ღონისძიებებში, ხდება საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 2014-2017 

წლებში თანხის ცვლილება განპირობებულია როგორც პაციენტთა რაოდენობის, ასევე მომსახურეობის 

ფასების რეგულირებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- ოჯახურ სივრცეში და თანატოლებთან ურთიერთობის გაიოლება და გაუმჯობესება; 

- თვითშეფასების ამაღლება; 

- უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

 

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება 

(პროგრამული კოდი 06 01 06) 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 
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0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები სარგებლობენ უფასო სამედიცინო 

მომსახურეობით, ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით. სამედიცინო დაზღვევა არ 

ითვალისწინებს მხოლოდ სტომატოლოგიურ და ორთოპედიულ მომსახურეობას და ეს  მათთვის 

ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან  დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული.ასეთივე 

პრობლემების წინაშე დგანან აგრეთვე ომისა  და სამხედრო ძალების ვეტერანები (200 000-მდე 

სარეიტინგო ქულა)  და მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი, 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა) მათი 

მოგვარების მიზნით შემუშავებული იქნა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობის 

პროგრამა, რომლის ფარგლებში  სტომატოლოგიური მომსახურეობა  გაეწევა  5-18 წლამდე ასაკის  

57000-მდე ქულის მქონე   პირებს,  ხოლო   სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება 

გაეწევა  ომისა  და სამხედრო ძალების ვეტერანებს (200 000-მდე სარეიტინგო ქულა)  და 

მრავალშვილიანი ოჯახებს (5 და მეტი, 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა). თანხის ცვლილება 2014 -2017 

წლებში  გამოწვეულია მოსარგებლეთა რაოდენობის კლებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა; 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 

 

 ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების 

კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 07) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან შ.შ.მ. (დაახლოებით 80-85) პირები, რომლებიც 

დაავადებული არიან 3-4 ხარისხის თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით.  მათთვის სასიცოცხლო 

აუცილებლობას წარმოადგენს ყოველთვიურად დიალიზის 12-13 პროცედურის ჩატარება დიალიზის 

ცენტრში,რაც დიდ სატრანსპორტო  თანხებთან არის დაკავშირებული. ქ. ბათუმში მოქმედებს 

ჰემოდიალიზის ორი ცენტრი შ.პ.ს. „ვიავიტა“ და შ.პ.ს. „რესპუბლიკური საავადმყოფოს 

ჰემოდიალიზის განყოფილება“. ამ ასპექტის გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული 

იქნა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამა შემოერთებული ტერიტორიებისა და 

ქ. ბათუმის მცხოვრებლებისათვის.  პროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის შემოერთებული 

ტერიტორიების მცხოვრებლებს გაეწევათ ყოველთვიური კომპენსაცია 70 ლარის, ხოლო 

რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს პაციენტებს 50 ლარის ოდენობით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

- გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა. 
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ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 08) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც 

დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს  ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი 

ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე 

საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და 

მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის 

ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, 

რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის 

პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით და ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ქ. ბათუმის მერიის მიერ 

შემუშავებული იქნა ფელინკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით 

დაავადებული 5 პირისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 1500 ლარის ოდენობით, 

ხოლო 18 წლამდე ასაკის 5 პირისათვის 500 ლარის ოდენობით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების სტაბილიზაცია; 

-    ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა  

(პროგრამული კოდი  06 01 09) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქ.ბათუმის  მოსახლეობისათვის  აუცილებლობას წარმოადგენს პირველადი პრეჰოსპიტალური 

სამედიცინო  დახმარების  გაწევა, საჭიროების შემთხვევაში პაციენტის გადაყვანა ან გადაგზავნა 

რეფერალურ დაწესებულებაში მკურნალობისა  და დიაგნოსტიკის მიზნით, ასევე კრიტიკულ 

მდგომარეობაში სასწრაფო-სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი დროული და 

ეფექტური მომსახურეობიტ უზრუნველყოფა. ზემოთაღნიშნული მომსახურეობის კვალიფიციურად 

და მაღალეფექტურად გაწევის მიზნით ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა''-ის პროგრამა ,რომელიც ითვალისწინებს უფასო 
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სამედიცინო მომსახურეობის გაწევას მოქალაქეთათვის. ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის   პირვეელადი  

პრეჰოსპიტალური  სასწრაფო-სამედიცინო და გადაუდებელი  დახმარების აღმოჩენა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- პირველადი სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი 

მოსახლეობა; 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 

 

 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის პათოლოგიის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია და მკურნალობა  

(პროგრამული კოდი 06 01 10) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქ. ბათუმში უკვე მერვე წელია მოქმედებს  საშუალო სკოლების   სხვადასხვა ასაკობრივ 

ჯგუფებში სქოლიოზის, მხედველობის, ფარისებრი ჯირკვლის, შინაგანი ორგანოების პათოლოგიის,  

ზრდის დარღვევების გამოვლენის პროგრამა, მისი მიმდინარეობის პერიოდში გამოკვლეული  იქნა 58 

325 ბავშვი, ეჭვი მიტანილი იქნა ძვალ-სახსროვანი სისტემის პათოლოგიაზე 6200 შემთხვევაში, 

სამკურნალო ფიზკულტურისა და სამკურნალო მასაჟი ამ ხნის განმავლობაში ჩაუტარდა 3500 ბავშვს.  

დაავადების სპეციფიკიდან  გამომდინარე დღის წესრიგში დადგა რეაბილიტაციისა და მკურნალობის  

კურსის უფრო ხშირად ჩატარების  აუცილებლობა.                                                                                        ქ. 

ბათუმის სკოლებისა და საბავშვო ბაღებში გამოვლენილ სოციალურად დაუცველი ოჯახების  (0-დან 

200 000 ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების, მარჩენალდაკარგულებისა 

და მარტოხელა დედების)  500 ბავშვს ჩაუტარდება რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა, 

ტრავმატოლოგის, პედიატრის კონსულტაცია, სამკურნალო ფიზკულტურის,  სამედიცინო მასაჟის,  

მიოსტიმულაციის და ცურვის  20 დღიანი კურსი ერთჯერ საჭიროებიდან გამომდინარე , მიეცემათ 

კონსულტაციები და რეკომენდაციები.   

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

- ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. 
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მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯებით კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 01 11) 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მ. იაშვილის  სახ. ბავშვთა საავადმყოფოს  ონკო-ჰემატოლოგიურ დეპარტამენტში დაცვით  

თერაპიაზე  იმყოფება ქ. ბათუმში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის  მწვავე ლეიკემიით დაავადებული  10 

ბავშვი, რომლებიც ყოველთვიურად საჭიროებენ კონსულტაციებს და სხვა სახის გამოკვლევებს ქ. 

თბილისში.   ეს   მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს   და  დიდ სატრანსპორტო  

თანხებთან არის დაკავშირებული.  ამ ასპექტის გათვალისწინებით ამ ბენეფიციარებისათვის  ქ. 

ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამა, 

რომელიც ითვალისწინებს  ყოველთვიურ კომპენსაციას 100 ლარის ოდენობით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების კონტროლი და  სტაბილიზაცია; 

- შემსუბუქებული სოციალური მდგომარეობა. 

 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია 

(პროგრამული კოდი 06 01 12) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

შშმ. პირების( ცერებრული დამბლითა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე  ბენეფიციართა ) 

მკურნალობის კომპლექსური მეთოდის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს 

სამკურნალო მასაჟი და კურორტოთერაპია, რომელიც  დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რისი 

გადახდის საშუალება ამ კატეგორიის მქონე პირთა ოჯახებს არ გააჩნიათ. ამ ასპექტის 

გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიაში შემუშავებული იქნა საკურორტო რეაბილიტაციის პროგრამა, 

რომელიც ითვალისწინებს     40 ცერებრალური დამბლითა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე   18 

წლამდე ასაკის  შ.შ.მ.  და 40 თანმხლები პირის კურორტამდე (ურეკი) და უკან ტრანსპორტირებას, 

დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, სამჯერად კვებას. 

სამკურნალო მასაჟს, სამკურნალო ფიზკულტურას, ზღვის პროცედურებს შ.შ.მ პირებისათვის. 2 - 15  

შშმ. 18-მდე ასაკის, და 15 თანმხლების   პირის კურორტამდე (ბახმარო) და უკან ტრანსპორტირებას, 
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დასვენების ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, სამჯერად კვებას. 

კლიმატოთერაპიას. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- უნარჩვევების გამომუშავება; 

- ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

- ბენეფიციარების ჩართულობა საზოგადოებაში 

- საზოგადოებაში ინტეგრირება 

 

 

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის სქრინინგ-პროგრამა 

 (პროგრამული კოდი 06 01 13) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით (ჯანმო) მსოფლიოში 170 მილიონი 

ადამიანია ც ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული, რაც დედამიწაზე მცხოვრებთა 3 % შეადგენს. 

შიდსის ცენტრისა და ბტეპ -ის მიერ ჩატარებული კველევების მიხედვით საქართველოში სავარაუდოდ 

200 000 ადამიანია დაავადებული, ც ჰეპატიტი ბევრად უფრო გადამდები დაავადებაა ვიდრე აივი და 

იგი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მოსახლეობის 

ნაწილს ხელი არ მიუწვდება დიაგნოსტიკაზე და შესაბამისად მკურნალობაზე, მედიკამენტების 

მაღალი ფასის გამო. ამ პრობლემების გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა 57 000-მდე 

ქულის მქონე 18-დან 45 წლამდე ასაკის პირებისათვის ც ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და 

მკურნალობის  პროგრამა. 2014 წლისათვის გათვალისწინებულია მხოლოდ სქრინინგის პროგრამა, 

ხოლო 2015-2017 წლებში ც ჰეპატიტის მკურნალობა.  

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების გამოვლენა; 

- ც ჰეპატიტის გავრცელების სტატისტიკის დადგენა; 

- მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდა, გადადების გზებისა და პრევენციის შესახებ. 

- ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

 

ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთა ადეკვატური უზრუნველყოფისა და დიაგნოსტიკის 

პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 14) 

 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    60 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ეპილეფსია არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც შეიძლება განუვითარდეს ნებისმიერი ასაკის 

ადამიანს, ეპილეფსიის გავრცელება სხვადასხვა კვლევების მონაცემებით დაახლოებით შეადგენს 0.88 

%. ეპილეფსია ყველაზე ხშირი არის  ბავშვთა (18 წლის ჩათვლით) ასაკში, სწორი დიაგნოსტიკისა და 

ადექვატური მკურნალობის პირობებში დაავადებულთა 75-80 % სრულიათ უწყდებათ ეპილეფსიური 

გულყრები, მაგრამ დაავადების სწორი მართვისათვის აუცილებელი არის სპეციფიური კლინიკო-

ლაბორატორიული გამოკვლევებისა და სპეციალისტთა კონსულტაციების ჩატარება, რომლის 

საშუალებაც ამ პაციენტებს არა აქვს.  ამ ხარვეზის გამოსწორების მიზნით ქ. ბათუმის 

თვითმმართველობამ შეიმუშავა მიზნობრივი პროგრამა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების სწორი ტაქტიკის შემუშავება; 

- დაავადების გავრცელების სტატისტიკის დადგენა; 

- მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

- ეპილეფსიით განპირობებული სტიგმის შემცირება; 

- ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

 

მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა ადეკვატური უზრუნველყოფისა და 

დიაგნოსტიკის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 15) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

შაქრიანი დიაბეტი ფართოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადებაა,რომლის ფონზე 

ვითარდება ინვალიდობის გამომწვევი გართულებები: როგორიცაა სიბრმავე, გიდი, თავის ტვინის 

სისხლის მიმოქცევის მოშლა, განგრენა, თირკმლის პროგრესული დაზიანება,  შაქრიანი დიაბეტი 

არსებობს ორი ტიპის: ინსულინდამოკიდებული(ტიპი1)და  ინსულინდამოუკიდებელი(ტიპი2), 

ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი (ტიპი1) ფინანსირდება ფედერალური პროგრამების მეშვეობით, 

ხოლო  ინსულინდამოუკიდებული (ტიპი2) დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა არ 

ფინანსირდება, რადგან ამ დაავადებების მქონე პირები  საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული 

პრეპარატებით, რომელთა შეძენის საშუალებაც ხშირ შემთხვევაში, მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ, რაც 

იწვევს დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას.  დაავადების სწორი 

მართვისათვის აუცილებელი არის სპეციფიური კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევებისა და 
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სპეციალისტთა კონსულტაციების ჩატარება, რისი საშუალებაც ამ პაციენტებს არა აქვს.  ამ ხარვეზის 

გამოსწორების მიზნით ქ. ბათუმის თვითმმართველობამ შეიმუშავა მიზნობრივი პროგრამა. 2014-2017 

წლებში თანხის ცვლილება განპირობებულია როგორც პაციენტთა რაოდენობის, ასევე მომსახურეობის 

ფასების რეგულირებით. 

 მოსალოდნელი შედეგები: 

- დაავადების სწორი ტაქტიკის შემუშავება; 

- დაავადების გავრცელების სტატისტიკის დადგენა; 

- მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

-    მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით  დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება. 

 

 

 

სოციალურად დაუცველ მოხუცებულთა დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამა  

 (პროგრამული კოდი 06 01 16) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

შინმოვლა არის პაციენტთათვის სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდება სახლის 

პირობებში, რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდებათ სოციალურად დაუცველ (0-დან 200 000-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე) საწოლს მიჯაჭვულ მოხუცებულ და შ.შ.მ.პ. პაციენტებს. ამ 

ადამიანებისათვის მეტად პრიორიტეტულია უზრუნველყოფა სამედიცინო დახმარებით (პრევენცია, 

მკურნალობა, რეაბილიტაცია) ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა (განათლება, უნარების 

განვითარება, პერსონალური ჰიგიენის მოწესრიგება) პაციენტებისა და ახლობლების უზრუნველყოფა 

ფსიქოლოგიური და სოციალური დახმარებით (მხარდაჭერა, ჯანსაღი სოციალური გარემოს 

შესაქმნელად, ასევე საჭირო სერვისების მისაღებად). ზემოთაღნიშნული სერვისების მიწოდება 

მოხდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ. თანხის ცვლილება 2014-2017 წლებში 

განპირობებულია როგორც ბენეფიციართა რაოდენობის, ასევე სერვისების ფასების ზრდით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სწორი ტაქტიკის შემუშავება; 

- მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

- ჰოსპიტალიზაციისაგან პრევენცია; 

- ფსიქოლოგიური და ფიზიკური  მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

- ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. 
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სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) 

 

სოციალური დაცვა წარმოადგენს მოქალაქეთა კანონით განმტკიცებული ეკონომიკური, 

სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს 

მნიშვნელოვანი სოციალური უფლებების დაცვას და ცხოვრების სოციალურად მიღებული დონის 

მიღწევას. 

სოციალური პოლიტიკა ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ნაწილია. სოციალური უზრუნველყოფის 

მთავარი იდეა სოციალური სამართლიანობის იდეაა. სახელმწიფოს არა აქვს უფლება იგნორირება 

გაუკეთოს იმ მდგომარეობას, რომ საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ 

მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ ის 

თავის თავზე იღებს შრომისუუნარო მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი ფენების მთლიანი 

ან ნაწილობრივი უზრუნველყოფის ვალდებულებას. განსაკუთრებული მზრუნველობის საგანს 

წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები. 

 

სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა  

(პროგრამული კოდი 06 02 01) 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქ. ბათუმში უმწეოთათვის განკუთვნილი ქ. ბათუმის მერიის ხუთი სასადილო ემსახურება  1470 

სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის საკვებით უზრუნველყოფას. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლის 

მაისიდან და ემსახურებოდა 200 ბენეფიციარს, შემდგომში სოციალურად დაუცველთა ბაზის 

ეტაპობრივი ცვლილებების შედეგად საჭირო გახდა მოსარგებლე პირთა რაოდენობის გაზრდა, 

კერძოდ: 2006 წელს პროგრამა ემსახურებოდა 300 ბენეფიციარს, 2007 წელს – 750 ბენეფიციარს, 2008 

წელს – 915 ბენეფიციარს. 2009 წელს – 1200 ბენეფიციარს, 2010 წელს – 1350 ბენეფიციარს, 2011 წელს - 

1470 ბენეფიციარს. 2012 წელს დაემატა ორი სასადილო და მომსახურეობა  გაეწია-  - 2050 ბენეფიციარს, 

2013 წელს - 2100 ბენეფიციარს, ხოლო 2014 წელს მომსახურეობა გაეწევა სოციალურად დაუცველ 2200 

ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას მთელი კვირის განმავლობაში  ზაფხულისა და 

ზამთრის მენიუს შესაბამისად ერთეულის ფასით 2 ლარი. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა 

აქვთ მიღებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 

57 000-მდე სარეიტინგო ქულა. 

 2014 წელს გაიზარდა მოსარგებლეთა რაოდენობა 100 ბენეფიციარით და ერთეულის ფასი 

განისაზღვრა 2 ლარით, რამაც განაპირობა პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სოციალურად დაუცველი ფენების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 
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I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა 

 (პროგრამული კოდი      06 02 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და 

მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ ქ. ბათუმის მერიამ  I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. 

პირებისათვის  სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავა "I ჯგუფის უსინათლო 

შ.შ.მ პირების შეღავათებით უზრუნველყოფის" პროგრამა.  

 400 I ჯგ. უსინათლო შ.შ.მ. პირის სანდასუფთავების, წყლისა და კანალიზაციის გადასახადით 

უზრუნველყოფა და 170 I ჯგ. უსინათლო შ.შ.მ. პირის სააბონენტო გადასახადიდან განთავისუფლება. 

პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის 

გადასახადის შემცირებით. 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

 

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და 

მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა  

(პროგრამული კოდი 06 02 04) 

  

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

 

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა მოსახლეობის კეთილდღეობის საკითხებს, მათ შორის 

სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. 

ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით. აქედან გამომდინარე ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ვეტერანების, მათთან 

გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა 

შეღავათებით უზრუნველყოფა, კერძოდ: ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან 

გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების 

უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება; 50 გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა. ვეტერანთა საზოგადოებაზე დახმარების გაწევა 

სუბსიდიის სახით, 900 ვეტერანის სატელეფონო-სააბონენტო და 1700 ვეტერანის სანდასუფთავებისა 

და წყალმომარაგების გადასახადით უზრუნველყოფა.     150  ვეტერანს რომელსაც არ გააჩნია კერძო 

საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი და ვერ სარგებლობს "სოციალურად დაუცველი, I ჯგ. უსინათლო 

(შშმ პირი), ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირის ოჯახების გაზიფიკაცით  
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უზრუნველყოფის" პროგრამის ფარგლებში  გაეწიოს თხევადი აირის ტალონით დახმარება 

ყოველთვიურად 5კგ ოდენობით, ამ ღონისძიების დამატებამ გამოიწვია პროგრამის ბიუჯეტის 

ცვლილება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და 

მარჩენალდაკარგულთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

 

უპოვართა და მზრუნველობა მოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა 

 (პროგრამული კოდი 06 02 05) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პენსიონერებზე ზრუნვა ხელისუფლების საქმიანობის ერთ-ერთი 

ძირითადი მიმართულებაა, განსაკუთრებით კი უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ მოხუც 

ადამიანებზე, რომლებთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და არ ჰყავთ ნათესავები, მეურვეები ან 

უკიდურეს შემთხვევაში მიტოვებულნი არიან ბედის ანაბარად. დღეისათვის არსებული სახელმწიფო 

თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები სრულად ვერ ახდენენ ამ კატეგორიის მოქალაქეთა სამედიცინო-

სოციალურ დახმარებას (სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და 

სხვა). ხშირ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ ინდივიდუალურ, ნაწილობრივ მომსახურებაზე 

(მხოლოდ ცალკე აღებული კვება, სამედიცინო მომსახურება ან თავშესაფარი).ქ. ბათუმში 

ფუნქციონირებს წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე, სადაც ორგანიზებულია ამ 

კატეგორიის 115 მოქალაქეთა მოვლა-პატრონობა; შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, 

საყოფაცხოვრებო პირობებით და კვებით. გარდა ამისა, მისი ბინადარნი არიან მუდმივი 

მზრუნველობის, სულიერი (ქრისტიანულ ტრადიციებზე დაყრდნობით) და მორალური თანადგომის 

ქვეშ. ამ მხრივ ქ. ბათუმის მერია უკვე წლების განმავლობაში ახორციელებს უპოვარ და 

მზრუნველობას მოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ეს პროგრამაც 

წინა წლებში დაწყებული თანადგომის გაგრძელებაა, ამასთან გაუმჯობესებულია მომსახურების 

დონეც (კვება, სამედიცინო მომსახურება).  პროგრამით ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები.  

 2014 წელს  მოსარგებლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 115 ბენეფიციარით და ერთეულის ფასი 

შეადგენს 15,00 ლარს. პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია ერთეულის ფასის ზრდით, 

ხოლო ერთეულის ფასის მატება განაპირობა საკვებ პროდუქტებზე ფასების ზრდამ.  

სხვა რაიონში ან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოხუცებულები დაფინანსებული უნდა 

იქნენ შესაბამისი რაიონის ან მუნიციპალიტეტის მიერ. ოჯახები რომლებიც არ განეკუთვნებიან 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    65 

 

სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სურვილი აქვთ ოჯახის წევრი მოათავსონ მოხუცებულთა 

თავშესაფარში გადაიხდიან პროგრამით გათვალისწინებულ საფასურს. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- მოხუცებულთა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

- უმწეო და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა. 

 

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების,  მარტოხელა დედების სოციალური 

დახმარების პროგრამა   

(პროგრამული კოდი 06 02 06) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქვეყანაში მოქმედებს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების 

პროგრამა, რომლის ფარგლებში პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირი სარგებლობს უფასო 

სამედიცინო დახმარების პაკეტით და აგრეთვე იღებს ყოველთვიურ ფულად დახმარებას. ქალაქ 

ბათუმის მერიამ დამატებით 0-დან 70 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

ოჯახების მატერიალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის შეიმუშავა გარკვეული შეღავათების 

პაკეტი, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის აღნიშნული კატეგორიის სოციალური პირობების 

გაუმჯობესებას, კერძოდ: 11000 - 0-დან 70000-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და 

მრავალშვილიანი ოჯახების,  მარტოხელა დედებისათვის სანდასუფთავების მოსაკრებელი და წყლისა 

და კანალიზაციის გადასახადით უზრუნველყოფა ერთეულის ფასი 3,65 ლარი.  0-დან 100000 ქულის 

მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და  ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 

ბავშვისათვის სახელოვნებო, სპორტულ (კალათბურთი) .სახელოვნებო და სპორტული (კალათბურთი)  

საშუალოდ -- 100 ლარი წელიწადში(მოთხოვნის შესაბამისად),  0-დან 70 000-მდე ქულის მქონე 100 

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრებზე 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით.   

პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია პროგრამაში არსებული ერთერთი ღონისძიების 

ამოღებით, რომლის დაფინანსებაც თავზე აიღო სახელმწიფომ, რაც ითვალისწინებდა სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების სწავლების საფასურის 100% დაფარვას და აგრეთვე 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის შემცირებით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა; 

- 0-100000 ქულის მქონე ოჯახის ბავშვებისათვის სკოლამდელ და სასპორტო სახელოვნებო 

დაწესებულებებში დაფარული სწავლების საფასური. 
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ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ  

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე 

 (პროგრამული კოდი 06 02 07) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მრავალშვილიან ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა პროგრამა. პროგრამა 

მოქმედებს 2008 წლიდან, ამ პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 2008-2009-2010-2011-2012 

წლებში მესამე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 821 ოჯახს, მეოთხე შვილის შეძენასთან 

დაკავშირებით 128 ოჯახს, მეხუთე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 50 ოჯახს. 2013 წელს 

პროგრამით გათვალისწინებულია მე-3, მე- 4, მე-5 და მომდევნო შვილზე  375 ოჯახისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.   

2014 წლის პროგრამა გულისხმობს ყოველ მე-3 ბავშვზე 550 ლარი (400 ოჯახი), ყოველ მე-4 

ბავშვზე 750 ლარი(50 ოჯახი), ყოველ მე-5 და მეტ შვილზე 950 ლარი (20 ოჯახი).   პროგრამის 

ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია მოსარგებლეთა რაოდენობისა და ერთეულის ფასის ზრდით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; 

- გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. 

 

 

მრავალშვილიანი ოჯახების  და უდედმამო ბავშვებისათვის  მატერიალური დახმარება 

(პროგრამული კოდი 06 02 08) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 

არანაკლებ პრიორიტეტულია იმ ბავშვებზე ზრუნვა, რომელთაც აკლიათ ოჯახის სითბო და 

სიმყუდროვე. ამ ოჯახების დასახმარებლად ქ. ბათუმის მერიამ  შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც 

ითვალისწინებს ქ. ბათუმში მცხოვრები 5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის და 

უდედმამო ბავშვებისათვის მატერიალური დახმარება და დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება. 

პროგრამა ითვალისწინებს ქ. ბათუმში მცხოვრებ 5 და 5-ზე მეტი 100 მრავალშვილიან ოჯახზე(1000 

ლარი)   და 25 უდედმამო ბავშვზე (500 ლარი) წელიწადში ორჯერ მატერიალური დახმარების გაწევას. 
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2014 წლის  პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია მოსარგებლეთა რაოდენობის 

ზრდით. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; 

- გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. 

 

პროფესიული სწავლება 

  (პროგრამული კოდი  06 02 09) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური 

დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირი სარგებლობს 

უფასო სამედიცინო დახმარების პაკეტით და აგრეთვე იღებს ყოველთვიურ ფულად დახმარებას. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული შეღავათებისა სასურველია მათთვის სხვადასხვა პროფესიების 

დაუფლებაში დახმარების გაწევა. აღნიშნული ასპექტის გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიამ 

შეიმუშავა 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებისათვის 

პროფესიული სწავლების პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 0-დან 

100000-მდე ქულის მქონე, მარჩენალდაკარგული, შშმ პირები, პრობაციონერები 200 ოჯახის წევრების 

პროფესიული სწავლება სხვადასხვა პროფესიებში. კერძოდ: ბუღალტერი; პერსონალური 

კომპიუტერის მომხმარებელი ოპერატორი;  სტილისტი; მასაჟისტი; ოფისის მენეჯერი (მდივან-

რეფერენტი), მობილური ტელეფონის შემკეთებელი. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სოციალურად დაუცველი ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

პროფესიული უნარების შეძენის  გზით. 

 

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა  

(პროგრამული კოდი 06 02 10) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა მოსახლეობის კეთილდღეობის საკითხებს, მათ შორის 

მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, 
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პენსიონერების ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით 

შეღევათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება 

M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის 

კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1) 1000 ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების მგზავრობის 

100% დაფინანსება კვარტალურად (თვეში 3 ლარის ოდენობით). 2)  მასწავლებელზე, მოსწავლეებზე, 

სტუდენტებზე, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, შშმ პირებზე, პენსიონერებზე გადამზიდავის 

მიერ გაყიდული შეღავათიანი ბილეთების რაოდენობის მიხედვით ერთ მგზავრობაზე 10 თეთრით 

კომპენსაცია. მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია გადამზიდავი. 

 

მოსალოდნელი შედეგები : 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა  

(პროგრამული კოდი 06 02 11) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (0-დან 70 000 ქულის მქონე),  I ჯგუფის უსინათლო 

(შ.შ.მ. პ), ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობებისა 

და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით  ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად 

დაუცველი, I ჯგ.უსინათლო (შ. შ. მ. პ), ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახების 

გაზიფიკაცით  უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს 84 I ჯგუფის უსინათლო (შ.შ.მ. 

პ), 168 ომის ვეტერანის და მათთან გათანაბრებული პირის ოჯახის გაზიფიკაციის საკომპენსაციო 

თანხით უზრუნველყოფას 300 ლარით. ხოლო 500 -  0-70000 ქულის მქონე ოჯახის გაზიფიკაციის 

ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% 

თანადაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე). 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    69 

 

სოციალური სახლის მშენებლობა  

(პროგრამული კოდი 06 02 12) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

მრავალსართულიანი სოციალური სახლის მშენებლობა 140 ოჯახზე. საყოფაცხოვრებო 

პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება იმ პირთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ 

საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება. მრავალსართულიანი სახლის  მშენებლობა სოციალურად 

დაუცველთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის რომელსაც ჰყავთ 5 და 6 შვილი. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

- სოციალური სახლის ექსპლუატაციაში გაშვება; 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

 

 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა სოციალურად დაუცველი 0-70000 ქულის 

მქონე ოჯახების ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე 

 (პროგრამული კოდი 06 02 17) 

    

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 

ამ მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა მატერიალური დახმარების პროგრამა ყოველ პირველ და 

მეორე ახალშობილზე, იმ ოჯახებისთვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000 ქულას. 

პროგრამა გულისხმობს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  ყოველ პირველ ბავშვზე 300 ლარი 

(500 ოჯახი), ყოველ მე-2 ბავშვზე 500 ლარის (400 ოჯახი) ოდენობით. 

           მოსალოდნელი შედეგები: 

- გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 
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პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

(პროგრამული კოდი 02 00) 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება 

მოქალაქეთა (წვევამდელთა, რეზერვისტთა) სამხედრო აღრიცხვა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, 

სამხედრო-სააღრიცხვო და გამწვევი კომისიების ფუნქციონირებისა და სამხედრო შეკრებათა 

ჩატარების და მობილიზაციის ღონისძიებები, რომელიც „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებულ უფლებამოსილებას 

განეკუთვნება. 

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 02 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქ. ბათუმის  მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

პროგრამის მიზანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის 

ამაღლებისათვის ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა აღრიცხვა და გაწვევის პუნქტებამდე 

ტრანსპორტირება თანმდევი მომსახურებით (მსუბუქი კვება ტრანსპორტირებისას). რეზერვისტთა 

ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მათი შეკრების ადგილამდე. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის ქ. ბათუმში წვევამდელთა და რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა 

(პროგრამული კოდი 02 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:  

ქ. ბათუმის მერიის სახანძრო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამსახური 

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი: 

ქალაქის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის მიზნით 

აუცილებელია ახალი თანამედროვე სპეც. ტექნიკით აღჭურვილი სახანძრო სამსახურის შენობის 

მშენებლობა და არსებული სახანძრო სამსახურის შენობების კაპიტალური რემონტი. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
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- სახანძრო სამსახურის შენობის მშენებლობა ადლიაში; 

- სახანძრო სამსახურის შენობების კაპიტალური რემონტი; 

- სპეც. ტექნიკის შეძენა (სახანძრო კიბე 45-50 მ, ავტოცისტერნა 5 – 7 ტ.); 

- სახანძრო სპეც. ტანსაცმლისა და აღჭურვილობის შეძენა. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: 

უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესებული ხარისხი; 

დროულად ლიკვიდირებული ხანძრის შემთხვევები; 

სახანძრო სამსახურის გაუმჯობესებული ფუნქციონირება. 
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თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012-2017 წლების ბიუჯეტის ძირითადი 

ფინანსური ინდიკატორები 

 

ბიუჯეტის ბალანსი 

 

(ათას ლარებში) 

20
12
 წ
ლ
ი
ს 

ფ
აქ
ტ
ი

20
13
 წ
ლ
ი
ს 

გე
გმ
ა

20
14
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
ექ
ტ
ი

20
15
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

20
16
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

20
17
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

151,423.9 78,679.0 70,725.0 71,900.0 72,100.0 73,500.0

12,619.0 12,570.0 13,000.0 13,400.0 13,600.0 14,000.0

116,363.9 51,439.0 44,500.0 44,500.0 44,500.0 44,500.0

22,441.0 14,670.0 13,225.0 14,000.0 14,000.0 15,000.0

75,449.2 58,906.6 73,094.2 63,247.8 62,798.0 62,182.4

7,322.7 7,896.2 8,200.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0

17,852.2 16,933.2 19,082.0 18,095.9 18,312.5 18,754.5

2,202.4 2,601.9 3,325.5 3,905.3 3,934.1 3,870.1

16,444.0 19,643.8 26,016.8 20,500.0 20,500.0 20,500.0

4,477.8 5,033.3 5,859.9 5,756.6 5,811.4 5,817.8

27,150.1 6,798.2 10,610.0 6,790.0 6,040.0 5,040.0

75,974.7 19,772.4 -2,369.2 8,652.2 9,302.0 11,317.6

93,590.3 37,486.9 63,412.6 112,903.6 88,992.3 80,238.9

107,271.2 39,486.9 64,912.6 114,403.6 89,992.3 81,238.9

13,680.9 2,000.0 1,500.0 1,500.0 1,000.0 1,000.0

-17,615.6 -17,714.5 -65,781.8 -104,251.4 -79,690.3 -68,921.3

-19,133.9 -19,316.8 0.0 0.0 0.0 0.0

38.3

19,172.2 19,316.8

-1,518.3 -1,602.3 -7,808.9 -9,911.7 -11,894.9 -13,257.9

0.0 0.0

1,518.3 1,602.3 7,808.9 9,911.7 11,894.9 13,257.9

0.0 0.0 -73,590.7 -114,163.1 -91,585.2 -82,179.2

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

დასახელება

შემოსავლები

გადასახადები

გრანტები

სხვა შემოსავლები

ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

საოპერაციო სალდო

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

ზრდა 

ვალდებულებების

ცვლილება

ზრდა

კლება

ბალანსი

კლება

მთლიანი სალდო

ფინანსური აქტივების

ცვლილება

ზრდა 

კლება

 



 სარჩევი       პრიორიტეტები 

 

 სარჩევი       პრიორიტეტები    73 

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

 

(ათას ლარებში) 

20
12
 წ
ლ
ი
ს 

ფ
აქ
ტ
ი

20
13
 წ
ლ
ი
ს 

გე
გმ
ა

20
14
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
ექ
ტ
ი

20
15
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

20
16
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

20
17
 წ
ლ
ი
ს 

პრ
ო
გნ
ო
ზ
ი

184,238.7 99,995.8 72,225.0 73,400.0 73,100.0 74,500.0

151,423.9 78,679.0 70,725.0 71,900.0 72,100.0 73,500.0

13,680.9 2,000.0 1,500.0 1,500.0 1,000.0 1,000.0

19,133.9 19,316.8

184,238.7 99,995.8 145,815.7 187,563.1 164,685.2 156,679.2

75,449.2 58,906.6 73,094.2 63,247.8 62,798.0 62,182.4

107,271.2 39,486.9 64,912.6 114,403.6 89,992.3 81,238.9

1,518.3 1,602.3 7,808.9 9,911.7 11,894.9 13,257.9

0.0 0.0 -73,590.7 -114,163.1 -91,585.2 -82,179.2

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების

ცვლილება (ზრდა)

ვალდებულებების

ცვლილება (კლება)

სხვაობა

დასახელება

შემოსულობები

შემოსავლები

ფინანსური აქტივების

ცვლილება (ნაშთის კლების 

ჩათვლით)

გადასახდელები

არაფინანსური აქტივების

ცვლილება (კლება)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


