ფორმა #1

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წელი

ბიუჯეტიდან
მიღებული
დაფინანსება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

04 14 01

საავტომობილო გზების მართვა

1,187,150

1,187,150

1,198,700

1,198,700

1,198,700

04 14 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

63,781,282

63,781,282

62,700,000

62,700,000

62,700,000

04 01 06

საინჟინრო და კომუნალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების
ხელშეწყობა

5,100,000

5,100,000

9,900,000

0

0

70,068,432

70,068,432

73,798,700

63,898,700

63,898,700

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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დანართი #2.1

პროგრამის განაცხადის
ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

041402

პროგრამის დასახელება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

251,881,282

63,781,282

62,700,000

62,700,000

62,700,000

სულ ბიუჯეტი:

251,881,282

63,781,282

62,700,000

62,700,000

62,700,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2023 წელი
პროგრამის მიზანი:
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა,
მოდერნიზაცია და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და
მოვლა-შენახვა; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაცია; ადმინისტრაციულ და
საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია,
მოდერნიზაცია და განვითარება.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება
გზების რეაბილიტაცია

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

142,938,500

36,438,500

35,500,000

35,500,000

35,500,000

32,715,200

8,115,200

8,200,000

8,200,000

8,200,000

76,227,582

19,227,582

19,000,000

19,000,000

19,000,000

251,881,282

63,781,282

70
62,700,000

62,700,000

62,700,000

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლაშენახვა
სულ პროგრამა
წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სულ საავტომობილო გზები 3798 კმ, რეაბილიტირებული - 790 კმ, სარეაბილიტაციო 3008 კმ.
მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
სულ საავტომობილო გზები 3798 კმ, რეაბილიტირებული - 972 კმ, სარეაბილიტაციო 2826 კმ.
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
სულ საავტომობილო გზები 3798 კმ, რეაბილიტირებული - 1512 კმ, სარეაბილიტაციო 2286 კმ.
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ფორმა 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2020
წელი
გაუმჯობესებული საგზაო
ინფრასტრუქტურა, მეტი
რეაბილიტირებული გზა.

გზებზე ხელოვნური
ნაგებობების მოწყობა

182.00

257

2021
წელი

180

200

2022
წელი

180

200

2023
წელი

180

200

71

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგებელ
იორგანიზაცია)
(საბიუჯეტო

მოგროვების
მეთოდი

კმ.

სამუშაოებზე
საავტომობილო საავტომობილო
მუდმივი
გზების
გზების
ზედამხედველობა
დეპარტამენტი დეპარტამენტი და დაკვირვება

ცალი

სამუშაოებზე
საავტომობილო საავტომობილო
მუდმივი
გზების
გზების
ზედამხედველობა
დეპარტამენტი დეპარტამენტი და დაკვირვება

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04140201

ქვეპროგრამის დასახელება:
გზების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

36,438,500

სულ ბიუჯეტი:

36,438,500

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო
გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:
ღონისძიება

დასახელება

რაოდენობა (კმ) ერთ. საშ. ფასი

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი
ჩაისუბანი-პატარა გორი
ბუკნარი-საჩინო,
ბუკნარი-გოხიძეები

4.29
2.02

თეთროსანი-ზედა ხუცუბანი

1.59

სოფ. ქობულეთი-ქათამაძეებიალამბრის მეურნეობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში
გზის რეაბილიტაცია

პროდუქტები

1.1

2

აჭყვისთავი-ზოიძეები

0.6

აჭყვისთავი-ჩეხედანა-ლეღვა

0.6

კვირიკე-კვირიკეს მეურნეობა

1.973

ბობოყვათი-კვირიკაულიკონცელიძეები
ხუცუბანი-ნაკაიძეები,
ირემაძეები
ხუცუბანი-ძმათა სასაფლაო,
ირემაძეები
ციხისძირი-ნიავი-პეტრას ციხის
მიმართულება
დაბა ჩაქვი-დუმბაძის ქუჩა
სახ. გზა-ვეისალიძეებივანაძეები-ქაქუთი
ლეღვა-წილოსნები
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სულ (ლარი)

721.825

1.2
0.6
1.5
1.158
1.8
2

450,127.6

11,638,500

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
გზის რეაბილიტაცია

ქედის მუნიციპალიტეტში გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. ქობულეთი-სკურდას
ხეობა
ალამბარი-ხახუტაიშვილებიგოხიძეები-ეკლესია
ფერია-სათნოების სახლი
ჯიბინაური-ბროლაძეები
ორთაბათუმი-წიქარეული
კაპრეშუმი-კაპრეშუმის საჯარო
სკოლა
ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა
ყოროლისთავი
კაპანდიბი-ახალსოფელი
ჭოროხის გზა (მახოს ხიდიგონიოს ხიდი)
ახალისოფელი-ხოფის
გზატკეცილი
ახალშენის მეურნეობაესელიძეები
მიქელაძეების ხიდი-დევაძეები
მერისი-გუნდაური-ჭალათი
ოქტომბერი-კუჭულაინაშარიძეები
ცხემნა-სოფელი ცხემნა
მახუნცეთი-ზედა მახუნცეთი

მახუნცეთი-ბზუბზუ
ცხმორისი-ზედა ცხმორისი
შუახევი-ჩირუხი
შუახევი-ჩირუხი
შუახევის მუნიციპალიტეტში გზის
ზამლეთი-ხიხაძირი
რეაბილიტაცია
ახალდაბა-წყაროთა
ხიჭაური-ნაღვარევი
ყინჩაური-ძმაგულა

ხულოს მუნიციპალიტეტში გზის
რეაბილიტაცია

0.9
0.7
1.23
0.5
0.6
0.5
0.7
2.8

7,963,000

507,337.2

6,154,000

422,891.3

5,520,000

809,882.4

5,163,000

1.32
0.35
0.255
3.78
2.35
0.785
1.27
1.2
2.745
3.468
3.085
3.2
1.5
1.8
2.055

თხილვანის გზა

0.74

დიდაჭარა-ნაეკლესვარი

0.38

გოდერძის უღელტეხილიმწვანე ტბა-დიდაჭარის იაილა
(შავი ტბა, ტურისტული
მიმართულება)

3.2

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

761,645.1

2.2

67.869

36,438,500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება

X

X

X

X

საავტომობილო გზების
ასფალტობეტონის საფარის
მოწყობა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა.
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ფორმა #2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო
ინფრასტრუქტურა, მეტი
რეაბილიტირებული გზა.

შედეგის
ინდიკატორებ
ი

67.869

გაზომვის
ერთეული

კმ.

მონაცემთა წყარო

საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები
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ფორმა #2.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
ქვეპროგრამის დასახელება:

04140202

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

8,115,200

სულ ბიუჯეტი:

8,115,200

ქვეპროგრამის მიზანი:
საავტომობილო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროდუქტები
ღონისძიება

დასახელება
სოფ.ქობულეთი-ჯინჭარაძეები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ახალი
ხალა-გორგაძეები-როინიძეები
ხიდების მშენებლობა
ხუცუბანი-გოგიტიძეებიხახუტაიშვილებები
ხალა-ბალიქედი
ალამბარი-მჟავანაძეები
სახ.გზა-ხალვაშები
ჩაისუბანი-პატარა გორი
ჩაისუბანი-შუამთაცეცხლაძეები
გორგაძეები-ჩიკვაიძეები
ბობოყვათი-მახარაძეები
(ბაკურიძეების მ-ბა)
ბობოყვათი-მახარაძეები
ციხისძირი-სტალინის უბანიმე-8 ბრიგადა
სახ.გზა-ჯიხანჯურის
საზღვარი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში
საყრდენი კედლების მშენებლობამოწყობა

რაოდენობა
(ცალი)

სულ
(ლარი)

71,233

213,700

28,709

775,150

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3

ბობოყვთი-დაგვა-ლაზისტანი

1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა

1

ალამბარი-ტაკიძეები
სახ.გზა-მაგთის ანძა
(ართმელაძეები)
ბუკნარი-შუაღელე

2
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ერთ. საშ.
ფასი

1
1

ჩაისუბანი-ყურშუბაძეები
თეთროსანი-ჩავლეიშვილები
(მუშამბაძე)
გვარა-ხუცუბანი (გიული
გოგიბერიძის სახლთან)
კოხი-გუნთაიშვილები
(კ.ბაუჟაძის სახ.)
კოხი-გუნთაიშვილები
(სასაფლაოებთან)
დაბა ჩაქვი-რუსთაველის ქუჩა
(შაქრო ბერიძის სახლთან)
სახ.გზა-მე-7 რაიონი
ლეღვა-ჯიხანჯური
გვარა-მოწყობილები
(დავითაძეების მ-ბა)
ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დამცავი ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა
ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
ციხისძირი-ხინიკაძეებიბობოყვათი

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა

1

დაბა ჩაქვი-რუსთაველის ქუჩა

1

ჩაისუბანი-შუამთაცეცხლაძეები

1

ჩაისუბანი-პატარა გორი

1

სახ.გზა-თეთროსანი-ხუცუბანი

1

თეთროსანი-ზედა ხუცუბანი

1

ბუკნარი-შუაღელე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ახალი
მახვილაური-დუმბაძეები
ხიდების მშენებლობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხიდის ახალშენი-ზედა ახალშენიჯოჭო
რეაბილიტაცია
მახოს გზა-სიმონეთი
(ნ.ქოქოლაძის სახლი)
ახალშენის გზა-ზედა ახალშენიჯოჭო
ქედქედი-სინდიეთი
კაპანდიბი-ახალისოფელი
ქიმ.ქარხანა-სალიბაური-ზედა
სამება
ზედა წინსვლის სკოლათავდგირიძეები
მურმანეთი-მიქელაძეები
(ტეტემაძის სახლი)
ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქედი
(თ.თებიძე)

50,000

650,000

1

50,000

50,000

1

15,000

15,000

1

1
1
1
1
1
1
1
1

ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქედი

1

პოპოვის გზა
ერგე-ნიკიტაური

3
1
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
საყრდენი კედლების მშენებლობამოწყობა

ზედა წინსვლა-დიასამიძეები

1

ფერია-ესელიძეები-დევაძეები

3

ავგია-სკოლა-ტეტემაძეები

1

ჩიბურდანიძეები-ბოლქვაძეები

1

აჭარისწყალი-კირნათი
განახლება-ზედა ახალშენი

1
2

არკა-მეურნეობა-სოლომონიძეჯორბენაძეები

1

მახოს გზა-ცინცაძეებიხილიეთი
დევაძეები-ხარაძეებიხალვაშები
ქვედა აგარა-ჩხაიძეები

2

ფერია-ესელიძეები-ახალშენი

1

ფერიის გზა-წითელაძეებიესელიძეები

1

შარაბიძეების ხიდი-დუმბაეები

1

მახო-დავითაძეები-სარიძეები
(გ. სარიძე)
განთიადი-კაპრეშუმი (მწვანე
უბანი)
წისქვილი-დოლიძეებიყურშუბაძეები
ჩიქუნეთი-ვაკე
კირნათი-ზედა კირნათი
ზდ. კირნათი-ცინცაძეები
ომბალურის გზა
მახინჯაური-მიქელაძეები
გოროდოკი-ახალშენი-ზედა
წინსვლა
ზანაქიძეები-ხეღრუ
დევაძეები-ხარაძეებიხალვაშები
ერგე-ნიკიტაური
ახალშენის გზა-განახლება
ვარშალომიძეების გზა
ახალშენის გზა-ზედა ახალშენიჯოჭო
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
ქვედა აგარა-ჩხაიძეები
დამცავი ნაგებობების და წყალარინების
31 დეკემბრის ქუჩამოწყობა
თანამგზავრი-ზედა ფერია

1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქედი

1
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950,000

1

ახალისოფელი-ავგია
განთიადი-მხეიძეები
ფერია-გიტლერას აღმართი

31 დეკემბრის ქუჩა-ფერიამნათობი
ახალშენი-მიქელაძეები
აგარის გზა-ორთაბათუმი

24,359

1
1
1

34,688

555,000

ქედის მუნიციპალიტეტში ახალი
ხიდების მშენებლობა
ქედის მუნიციპალიტეტში ხიდის
რეაბილიტაცია

ქედის მუნიციპალიტეტში საყრდენი
კედლების მშენებლობა-მოწყობა

ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები

1

152,750

152,750

ცხმორისი-ახო-ჩეტკიძეები

1

30,000

30,000

დანდალო-ბალაძეები
აბუქეთა-კალვები
აბუქეთა-ცხმორისი
ცხმორისი-საბადურინაომვალი
წონიარისი-კეხივრი
ახო-გეგელიძეები
საღორეთი-ტბეთი
ქედა-გულები
ქედა-ქვედა ზენდიდი
სიხალიძეები-გარეტყე

1
1
1

1
4
1
1
1
1

ცივასულა - აგარა- ქვედა აგარა

1

32,432

1,200,000

სილიბაური-საყავრიახევზნარა-თივნარითავი
ოქტომბერი-აგოთა
ოქტომბერი-აგოთა
ჯალაბაშვილები-ზედა
ჯალაბაშვილები
ხარაულა-ზაქარაშვილების
უბანი
ხარაულა-ფინავლები
მეძიბნა-გარეტყე
მეძიბნა-გარეტყე

1

1
1
1
1
1
1
3
1

წონიარისი-აბუქეთა-ნაომვალი

1

წონიარისი-აბუქეთა-ნაომვალი

1

ვაიო-ყელობა-კოპიტაური
ცხმორისი-ზედა ცხმორისი
მერისი-ზედა მერისისილიბაური
მერისი-ზედა მერისისილიბაური
ზედა მერისი-საწუმპია
ზედა ბზუბზუ-გობათქედი
მახუნცეთი-ბზუბზუ
ქვედა ბზუბზუ-ბოლქვაძეების
უბანი

1
1
2
1
1
1
1
1

მერისი-წითელაძეების უბანი

1

ოქტომბერი-შევაბური-ორცვა

1

გობრონეთი-ზედა გობრონეთი

1

პირველი მაისი-კოლოტაური

1

ოქტომბერი-მეძიბნა-აგოთა
დანდალო-არძენაძეები
მახუნცეთი-ბზუბზუ
აგოთა-ველებური

1
1
1
1
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ძენწმანი-უკანტეხილი
ქედის მუნიციპალიტეტში დამცავი
ვაიო-კვაშტა
ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
ორცვა-დიდვაკე
მახუნცეთი-უჩხითი

შუახევის მუნიციპალიტეტში ახალი
ხიდის მშენებლობა

1
1
1
1

წონიარისი-კანტაური-ტიბეთა

1

დანდალო-არძენაძეები
წონიარისი-ვარჯანისი

1
1

წონიარისი-ზედა წონიარისი

1

ქედა-გულები

1

წყაროთის გზა

1

ცინარეთის გზა
მახალაკიძეები გზა
ჟანივრი-ბრილი
ფურტიოს გზა (მომწვარი)
ფურტიოს გზა
შუახევი-თერნალი
კვირიაული-ლაკლაკეთი
ჯაბნიძეები-კორძაულიქიძინიძეები
ჯაბნიძეები-კორძაულიქიძინიძეები
კვიახიძეების გზა
კვიახიძეების გზა
ცხემლისი-დარგულა
ცხემლისი-ცეკვა
გომარდული-მსახურაძეების
უბანი
ბრილის გზა
ზემოხევის გზა
შუბანი-ვაკე
შუახევის მუნიციპალიტეტში საყრდენი დარჩიძეების გზა
კედლების მშენებლობა-მოწყობა
შუახევი-ჩირუხი
კარაპეტის გზა
ჭვანა-გომარდული
წყაროთის გზა
ხიჭაური-ტაკიძეები
დაბაძველის გზა
(ოქროპილაური)
ახალდაბა-წყაროთა
ხიჭაური-ახალდაბა
გოგაძეების გზა
მახალაკიძეები გზა
პაპოშვილები-გორი
უჩამბა-წაბლანა
შუახევი-უჩამბა
ჩანჩხალო-ზეგანი
ბუთურაულის გზა
ხიჭაური-ნაღვარევი
ნენიის გზა
ზამლეთი-ნიგაზეული
შუახევი-უჩამბა
შუახევის მუნიციპალიტეტში ხიდების
რეაბილიტაცია
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1
1
1
1
1
1
1

26,000

390,000

68,000

68,000

27,000

81,000

30,000

1,200,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1

შუახევის მუნიციპალიტეტში დამცავი დაბაძველის გზა
ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა (ოქროპილაური)
ხიჭაური-ნაღვარევი
ხიჭაური-ნაღვარევი
წყაროთის გზა
ვაშლოვანის საუბნო
მონაკვეთები
დიდაჭარის გზა
ხულოს მუნიციპალიტეტში ახალი
რიყეთი-გასაყარი
ხიდების მშენებლობა
გოდერძის უღელტეხილიმწვანე ტბა (დიდაჭარის იაილა)
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხიდების
რეაბილიტაცია

ხულოს მუნიციპალიტეტში საყრდენი
კედლების მშენებლობა-მოწყობა

1

37,429

262,000

83,230

416,150

26,925

53,850

24,390

1,000,000

1
1
1
1
1
1
1

ბეშუმი-ჩაოიაილა

1

ოქტომბერი-შურმული

2

ბეშუმი-ჩაოიაილა
უჩხო-ღორითავის უბანი
(მარცხენა სანაპირო)
ოქტომბერი-შურმული
(სამეურნეო ეზო)
ოქტომბერი-შურმული
განახლება-კოჩალიძეების
უბანი
ხულო-ქედლები
ღორჯომი-აგარა-საციხური

1

3

გელაურა-ველათი-ქვაბიჯვარი

1

პაქსაძეები-კორტოხი
პაქსაძეები-კორტოხი
სხალთა-ყინჩაური
სხალთა-ყინჩაური
ყიშლა-ზეგარდანი
დიდაჭარის გზა (შავაძეების
უბ)
ქედლები-თხილაძირიჭოლონი

3
1
1
1
1

დიდაჭარა-შირინაანთ უბანი

1

ხულო-უჩხო-კურცხალი
თაგოს გზა
ზამლეთი-ხიხაძირი
ოქრუაშვილები-ცეცხლაძეების
უბანი
ღურტის გზა
დიდაჭარა-ღორჯომი

1
2
1

დიდაჭარა-საციხური-გელაურა

1

სტეფანაშვილები-მერჩხეთი

1

ჩაოს გზა
ელელიძეების გზა
ყინჩაური-ფაჩხა
ფუშრუკაული-რაქვთა
ვერნები-ოშანახევი
ირემაძეები-სკვანა
ყინჩაური-ძმაგულა
დიდაჭარა-სერობის უბანი

1
1
1
2
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
2

1
1
3
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დიდაჭარის გზა
ხულოს მუნიციპალიტეტში დამცავი
ღურტის გზა
ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა ხულო-ძირკვაძეები
თაგოს გზა
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1
1
1
1

13,150

52,600

8,115,200

257

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
3
4 კვარტალი
კვარტალი

1 კვარტალი

2 კვარტალი

X

X

X

X

X

X

X

X

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია
მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
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ფორმა #2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

გზებზე ხელოვნური
ნაგებობების მოწყობა

შედეგის
ინდიკატორები

257

გაზომვის
ერთეული

ცალი

მონაცემთა წყარო

საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

სიხშირე

წელიწადში
ორჯერ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები
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ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04140205

ქვეპროგრამის დასახელება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

2020 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

19,227,582

სულ ბიუჯეტი:

19,227,582

ქვეპროგრამის მიზანი:
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა, გზების
თოვლისაგან, წარმოქმნილი ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისაგან და სახვა უცხო საგნებისაგან გაწმენდა, მცირე ზომის
დეფორმაციების და დაზიანებების აღმოფხვრა, ასფალტობეტონის და ქვიშა-ხრერშოვანი საფარის გზების ორმული
შეკეთება, წყალგამტარი მილების მოწყობა, ხელოვნური ნაგებოების დასუფთავება, სახიდე გადასასვლელების
მოაჯირების მოწესრიგება და შეღებვა, არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა, მოძრაობის
ორგანიზაციის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროდუქტები
ღონისძიება

დასახელება

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა

1,997,782

ავტომანქანისა და მძიმე ტექნიკის მცირეფასიანი ინსტრუმენტების და
ხელსაწყოების, მიმდინარე რემონტის, სათადარიგო ნაწილების და
სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა

1,431,700

ტექნიკის დაქირავება

1000.00

100.00

100,000

15.00

1,000.00

15,000

მონოლითური ბეტონის შეძენა

44135.00

174.46

7,700,000

სამშენებლო მასალების შეძენა
სპეცტანსაცმლის შეძენა
ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა
მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენა
თოვლის საწმენდი დანს შეძენა
საგზაო ნიშნების დამზადება
ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები

500.00
2.00
2.00
4.00
3000.00
16000.00
4000.00

200.00
230,000.00
55,000.00
30,000.00
100.50
50.00
50.00

30,000
100,000
460,000
110,000
120,000
301,500
800,000
200,000

400.00

500.00

200,000

ტექნიკის დაზღვევა

მილების შეძენა
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1,000,000

მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისების, დამხმარე შენობების და
სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა

100,000

ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის
ყოველთვიური მომსახურება

20,000

ხიდების ფაქტიური მდგომარეობის შესწავლის მომსახურების
შესყიდვა

100,000

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ზედამხედველობა
მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
(მათ შორის)
უბნის უფროსი
გზის მომვლელი
მექანიზატორი
დარაჯი
საქმისმწარმოებელი
ზეინკალი
ელექტროშემდუღებელი
საამქროს ადმინისტრატორი
საამქროს დამხმარე პერსონალი

2,000,000
2,441,600
30.00
290.00
105.00
17.00
5.00
5.00
6.00
1.00
5.00

600.00
400.00
460.00
400.00
400.00
450.00
450.00
750.00
500.00

სახელფასო დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს და დამატებითი
ფუნქციების შესრულებისას

216,000
1,392,000
579,600
81,600
24,000
27,000
32,400
9,000
30,000
50,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

19,227,582

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

გზების ორმული შეკეთება

X

X

X

X

ბეტონის საფარის მოწყობა

X

X

X

X

წყალგამტარი მილების მოწყობა

X

X

X

X

საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების
მოწყობა, მოვლა-შენახვა

X

X

X

X

გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება

X

X

X

X

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების
წარმოება

X

X

X

X

გზების და ხელოვნური ნაგებობების
თოვლისაგან, წარმოქმნილი
ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისა და სხვა
უცხო საგნებისაგან გაწმენდა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული საგზაო მოძრაობა, მეტი აღდგენილი და გაწმენდილი გზა.
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი

გზების ორმული შეკეთება

ბეტონის საფარის მოწყობა

წყალგამტარი მილების მოწყობა

საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების მოწყობა,
მოვლა-შენახვა

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების
წარმოება

შედეგის
ინდიკატორებ
ი

16000.00

114.13

400.00

3000.00

4000.00

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

კვ.მ.

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

კმ.

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

მ.

ცალი

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

კუბ.მ.

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი
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სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და
შესრულებული
სამუშაოს აქტები

წელიწადში
ორჯერ

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები

წელიწადში
ორჯერ

საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

სამუშაოებზე
მუდმივი
ზედამხედველობა
და მიღება
ჩაბარების აქტები

წელიწადში
ორჯერ

წელიწადში
ორჯერ

