
დანართი 2

თარიღი №

1 2 3 4 5 6 7 8

95,000

1 23/01/18 291
ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია
01 02

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 02 ნოემბერის 

(საქმე №3-600/15; №010310015001102659) სააღსრულებო 

ფურცლის აღსრულების მიზნით

1,500 1,500

სასპორტო ნფრასტრუქტურის 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია
05 02 02 6,237 6,237

ახალგაზრდული ცენტრი 05 06 01 950 950

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და კაპიტალური 

მშენებლობა

03 01 02 1,235 1,234

გარე განათების ქსელის 

განვითარება და მოვლა-

პატრონობა

03 01 03 5,350 4,150

4 26/01/18 413

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიების მატერიალური 

დახმარებით უზრუნველყოფა

06 02 02 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული მოწყვლადი

სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით 

უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში 

სოციალურად დაუცველი ოჯახის (0-100000 ქულის მქონე) 

ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე (ბენეფიციარი - 

მთვარისა თებიძე) ყოველთვიური

(ორი თვის) მატერიალური დახმარების გაწევის 

შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით

120 120

5 26/01/18 414
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა
07 01 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამის ფარგლებში 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების მიმწოდებლებზე ასანაზღაურებელი 

თანხების შეუფერხებლად

ანაზღაურების მიზნით

3,762 3,761

6 16/02/18 705

თვითმმართველობის 

საკუთრებაში არსებული ქონების 

მართვა

07 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ასიგნების ფარგლებში პასპორტიზაციის 

(საკადასტრო კვლევა, ტოპოგრაფიული მომსახურებები)

მომსახურების გაწევისათვის მიმწოდებლებზე 

ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად 

ანაზღაურების მიზნით

9,494 9,494

7 16/03/18 1,145
საბავშვო ბაღების შენობების 

რეაბილიტაცია
04 01 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის 

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიასა და შპს „ამაგს“ შორის 2015 წლის 5 მარტს 

გაფორმებული N45 ხელშეკრულების (სამრეწველო უბანში 

მდებარე N23 საბავშვო ბაღის შენობის სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები) შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხის 

შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით

6,637 6,637

8 16/03/18 1,146
ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 06 ივნისის 

გადაწყვეტილების (საქმე No3/582-16; 

No010310016001446088) და ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოს 2017 წლის  18 მაისის გადაწყვეტილების 

(საქმე No2/ბ-171) აღსრულების მიზნით

1,755 1,755

9 21/03/18 1,217
ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის 18 

იანვრის განჩინების (საქმე No010210115793828) 

აღსრულების მიზნით

7,817 7,816

3 26/01/18 412

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საგზაო ინფრასტრუქტურის

რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის (ქ. ბათუმში, ე.წ. 

„ჭაობის“ დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ანაზღაურება) და 

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის 

(ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთების საფასურის მეორე 

ნახევრის დაფარვის ანაზღაურება) ქვეპროგრამების ფარგლებში 

მიმწოდებლებზე

ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების 

მიზნით

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტია 2018 წლის ბიუჯეტის აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 

(პერიოდი 01.01.2018-01.10.2018)

№

ბრძანება

დასახელება

ორგანიზაციული 

კლასიფიკაციის 

მუხლი

ფონდის მოცულობა

გამოყოფილი 

თანხა
საკასო ხარჯიშინაარსი

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 

და რეაბილიტაციის (სპორტული მოედნების ელ. ენერგიის ქსელზე 

მიერთების საფასურის მეორე ნახევარის დაფარვა და სასპორტო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა

მომსახურების ანაზღაურება) და ახალგაზრდული ცენტრის (ქ. 

ბათუმში, რუსთაველის ქ.N51-ში მდებარე ახალგაზრდული 

ცენტრის შენობის სანიტარიულ ჰიგიენური  დალაგება-

დასუფთავების და ინტერნეტ პაკეტით მომსახურების 

ანაზღაურება) ქვეპროგრამების ფარგლებში მიმწოდებლებზე 

ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების 

მიზნით

2 41126/01/18



თარიღი №

1 2 3 4 5 6 7 8

№

ბრძანება

დასახელება

ორგანიზაციული 

კლასიფიკაციის 

მუხლი

გამოყოფილი 

თანხა
საკასო ხარჯიშინაარსი

10 30/05/18 2,199

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და კაპიტალური 

მშენებლობა

03 01 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის-

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 

კაპიტალური მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ზიმო-7“ 

შორის 2017 წლის 18 სექტემბერს გაფორმებული 188 

ხელშეკრულების (შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის- გზის სავალი 

ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები) 

შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაკავებული თანხის შეუფერხებლად 

ანაზღაურების მიზნით

7,927 7,927

11 17/07/18 2,404
ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 05 

მარტის (საქმე №3-507/17;

№010310017001988418) სააღსრულებო ფურცლის 

აღსრულების მიზნით

100 100

52,884 51,681

42,116   ნაშთი

   სულ ხარჯი


