
დანართი #10

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

70560

5000

20000

4500

10000

5000

მივლინება ქვეყნის გარეთ

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდინარე 
ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება;  
საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის 
დარღვევისაგა;  სანიტარული ნორმების დაცვა 

დასახელება

დანამატი 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 

პროდუქტები 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენა 
განახლების ხარჯი

საკანცელარიო,საწერ-სახაზავი ქაღალდის 
შეძენა 

2018 წელი

129 060,0

129 060

წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 

სულ ბიუჯეტი:

დასახელება

კანონმდებლობით ნებადართული 
შემოსავლები 

ბათუმის ბულვარი 

ბათუმის ბულვარის  მართვა 

სსიპ " ბათუმის ბულვარი "   (საკუთარი)



5000

4000

5000

129 060

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოვლა შენახვა 
ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება 

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საკადასტრო და აზომვითი ნახაზების 
მოწოდება-შედგენის მომსახურების შესყდვა 

საოფისე ტექნიკის ,ინვენტარის,მანქანა 
დანადგარის მოვლა-შენახვის ხარჯი

სამედიცონო ხარჯი

განხორციელდება ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამის 
დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
ბულვარის ტერიტორიაზე დაირგვება მწვანე ნარგავები, დეკორატიული მცენარეები და 
 ერთწლიანი ყვავილები. განახლდება და კეთილმოეწყობა ბულვარის ინფრასტრუქტურა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი



პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

734741

19915

4500

2000

3000

2000

3000

კომპიუტერული ტექნიკა 

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

ბათუმის ბულვარის  მართვა 

სსიპ " ბათუმის ბულვარი " (ბიუჯეტი)

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება;  
საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგა;  სანიტარული 
ნორმების დაცვა 

საკანცელარიო,საწერ-სახაზავი 
ქაღალდების,საბუღალტრო 
ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და 
სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 

საოფისე ავეჯი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 

სულ ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა 

2018 წელი

პროდუქტები 

858 798

დასახელება

858 798

ნორმატიული აქტების ,საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის,ჟურნალგაზეტების და ყველა სახის 
საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები

თანამდებობრივი სარგო 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 
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2000

2000
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858 798

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოვლა შენახვა 
ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება 

X X X X

საწვავ საპოხი მასალების  შეძენის ხარჯი

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

პრინტერი,სკანერის შეძენის ხარჯი 

რეცხვის,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 
ხარჯი

სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი

წყლის ხარჯი

განხორციელდება ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამის დამუშავებასთან 
დაკავშირებული საქმიანობა.
ბულვარის ტერიტორიაზე დაირგვება მწვანე ნარგავები, დეკორატიული მცენარეები და 
 ერთწლიანი ყვავილები. განახლდება და კეთილმოეწყობა ბულვარის ინფრასტრუქტურა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

კომპიუტერის შერძენის ხარჯი

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

სსიპ 112 ის მომსახურების ხარჯი

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოვიალური დახმარება 

სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

წარმომადგენლობითი ხარჯი
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