
ა (ა) იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

 

ახლა კი, ჩვენი ქალაქისთვის, ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე -- საბავშვო ბაღებში 

არსებული მდგომარეობის განხილვაზე გადავალ. ეს სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რადგან ჩვენი შვილები, განათლების პირველ საფეხურს, სწორედ აქ გადიან. წლის დასაწყისში, 

ბაღების გაერთიანების პროექტის ფარგლებში, მე პირადად შემოვიარე ქალაქში არსებული 

ყველა ფილიალი. მოსახლეობის მხრიდან, ამას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა, 

რადგან ვიღაცას შესაძლოა მიაჩნია, რომ ქალაქის მერს ამისთვის არ უნდა ეცალოს, მაგრამ მე 

სხვაგვარად ვფიქრობ, რადგან თუ ამ ბავშვებს, ბაღის ასაკიდან არ დავუთმობთ მაქსიმალურ 

ყურადღებას, სასკოლო ასაკშიც კი, უკვე დაგვიანებული იქნება მათთვის სწორი მიმართულების 

მიცემის მცდელობა. 

 ა.(ა)ი.პ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანების ანგარიში  2017 წლის 

ნოემბრიდან 2018 წლის სექტემბრის ჩათვლით საბუღალტრო- ფინანსური სამსახური 

 ა.(ა)ი.პ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანების“ ბიუჯეტის ასიგნება 2017 წლის 

1 ნოემრიდან 2018 წლის სექტემბრის ჩათვლით შეადგენს;  

სულ ხარჯი-5466495 ლარი 

ხარჯები-5446138 ლარი 

შრომის ანაზღაურება-3489879 ლარი  

ხელფასი-3489879 ლარი 

თანამდებობრივი სარგო-3372710 ლარი 

შტატგარეშე მომსახურება-33513 ლარი 

ოფისის ხარჯი სულ- 671730 ლარი 

კომუნალური მომსახურება-329160 ლარი 

კვების ხარჯი -982560 ლარი 

სამედიცინო ხარჯი-დეზინფექცია-6409 ლარი 

რბილი ინვენტარი უნიფორმა( ლეიბი, საბნები, ფარდა-ჟალუზები, ხალათები)-72472 ლარი 

ტრანსპორტის ხარჯი-2262 ლარი 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 



წლის განმავლობაში ბაღების გაერთიანებამ შეიძინა სხვადასხვა სახის სასწავლო ნივთები, 

მეთოდური ლიტერატურა, საკანცელარიო სახატავი ფურცლები, სახატავი ფანქრები, ფუნჯები 

და ასე შემდეგ. ჩაატარა წყლის მიკრობიოლოგიური კვლევაც. 

 ჯამში ყველაფერ ზემოთაღნიშნულში 149855 ლარი დაიხარჯა. 

სოციალურ დახმარებაში დახარჯულია ( დრ. შრ. უუნარობის პერიოდის) 35814 ლარი 

დასუფთავების მოსაკრებელში გადახდილია 5156 ლარი 

 ძირითადი აქტივობების შეძენაში დაიხარჯა (მაცივარი კომპიუტერი სტელაჟი)-1520 ლარი 

ინფრასტრუქტურა 

2018 წლის დასაწყისიდან დღემდე, ოფისისათვის საჭირო საგნებსა და მასალებში ბაღების 

გაერთიანებას დახარჯული აქვს 36728.55 ლარი. 

აქედან, ყველაზე მნიშვნელოვნად შეიძლება ჩაითვალოს კარ-ფანჯრების შეცვლა #22 და #32 

ფილიალებში, რაც ჯამში 4770.92 ლარი დაჯდა, შეიძინეს ცეცხლის ჩამქრობი მოწყობილობები 

(5537,2ლარი), შეკეთდა სახურავები# 6 ბაგა-ბაღში ( 3975,14ლარი) ასევე, N33 ფილიალის 

სამზარეულოს ჭერისა და N 20 ფილიალის სამზარეულოს მოწყობის პროექტები. (600 ლარი) 

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული საჭიროებებისთვის დაიხარჯა 20 443, 44 ლარი. 

კვებისა და სანიტარული ნორმების ინსპექტირების განყოფილება და ხარისხის კონტროლი: 

გასული წლის ნოემბრიდან დღემდე, ორჯერ გამოცხადდა კვების პროდუქტების ტენდერი. 

ათდღიანი მენიუ-მოთხოვნილების მიხედვით, სულ მენიუში არის 36 დასახელების პროდუქტი. 

ჩატარებულია 28 ტენდერი და კვების ერთი გამარტივებული შესყიდვა. ყველა დასახელების 

პროდუქტზე, მოთხოვნის შესაბამისად, წარმოდგენილია სერთიფიკატი და ლაბორატორიული 

კვლევის ოქმი,  რითაც დასტურდება პროდუქტის ხარისხიანობა. ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების შედეგად, გამოვლინდა კომპანია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში 

ახორციელებს სადეზინფექციო და სადერატიზაციო სამუშაოებს. 

შეძენილია სხვადასხვა დასახელების ჰიგიენური საშუალებებიც. სხვადასხვა ფილიალებისთვის 

ნაყიდია: საოჯახო ტექნიკა, ბოსტნეულისა და ხორცის გადასამუშავებელი კომბაინები, 

მაცივრები და გაზქურა. 

ამ პერიოდს ემთხვევა N 10 ფილიალის გახსნაც. მოგეხსენებათ, მე-10 ბაღის ფილიალის 

მშენებლობა 2017 წელს დაიწყო და წელს დასრულდა. ბაღის ახალი შენობა მთლიანად 

აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით და ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მიმდინარე 

სასწავლო წლის დასაწყისში, ჩატარდა სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური კვლევაც. 

ფილიალების მონიტორინგი ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება და თითოეულ მათგანში 

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, უმკაცრეს კონტროლზეა აყვანილი. ასევე, 



ყოველდღიურად მოწმდება კვების კალორაჟიც, პროდუქტის შენახვის პირობები და მიღებული 

პროდუქტის ხარისხიც.  

რუსთავის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის 

გარემოება, რომ ქალაქში არსებული 21 ფილიალი ვერ უზრუნველყოფს რუსთავში 

რეგისტრირებული, ბაღის ასაკის ყველა ბავშვის მიღებას. მოგეხსენებათ, ბაღში ბავშვის 

ჩარიცხვა ელექტრონული რეგისტრაციის გზით ხდება. ამით ჩვენ ბავშვების თანაბარ პირობებში 

ჩაყენებას უზრუნველვყოფთ. აბსოლუტურად გამორიცხულია ფილიალებში ბავშვების ნაცნობ-

მეგობრობით და სხვა საშუალებებით მიღება. წელს რეგისტრაციის გარეშე მივიღეთ 4-დან 6 

წლამდე ასაკის ბავშვები, რადგან მათ სასკოლო ასაკამდე ერთი წელიღა რჩებოდათ და ვერ 

დავუშვებდით, რომ სკოლაში მისვლამდე, ბავშვი ბაღში საერთოდ ვერ მოხვედრილიყო. 

რეგისტრაციის გარეშე იღებს ბავშვებს ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული ერთადერთი 

ფილიალიც, რადგან მოგეხსენებათ, ქალაქის ამ უბანში, სოციალური ფონი გაცილებით მძიმეა. 

გასული წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, წელს 6 სააღმზრდელო 

ჯგუფის გახსნა შევძელით. ოდნავ შეგვიმსუბუქა მდგომარეობა მე-10 ფილიალის გახსნამაც. 

პრობლემა შეგვექმნა, მე-8 და 25-ე ბაღებში, სადაც სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის 

საფუძველზე, სასწავლო პროცესის შეჩერება დაგვჭირდა, თუმცა მოვახერხეთ და ეს ბავშვები, 

სხვა ფილიალებში გადავიყვანეთ დროებით. ორივე შენობა გამაგრებას საჭიროებდა. ამ 

საკითხზე ჩვენ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვის დროსაც ვისაუბრეთ, მაგრამ 

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ორივე ფილიალის გამაგრებარეაბილიტაციის პროექტი უკვე 

შესყიდული გვაქვს და სამუშაოები უმოკლეს ვადაში დაიწყება.  

სამომავლოდ, რუსთავში ბაგა-ბაღების ახალი ფილიალების აშენება 

აუცილებლად მიმაჩნია, რადგან არ შეიძლება, ქალაქის მერია, ასეთი აუცილებელი 

სერვისით მოსახლეობის უზრუნველყოფას ვერ ახერხებდეს. საჭირო თანხის 

მოსაძიებლად ვმუშაობთ დონორ ორგანიზაციებთანაც. ჩვენი ძალებით 

გამოვათავისუფლეთ და სარეაბილიტაციოდ მოვამზადეთ 2 ჯგუფისთვის საკმარისი 

ფართი მე-20 და 3 ჯგუფისთვის საჭირო ფართი 36-ე ფილიალების შენობებში. ამას 

გარდა, სარემონტოდ გამზადებულია ყოფილი 34-ე ბაღის შენობის ნახევარიც, რომლის 

ერთ ფლიგელშიც, მოხუცებულთა თავშესაფარია განთავსებული. 

 შემდეგი სამსახური, რომლის მიერ გაწეული სამუშაოს პრეზენტაციასაც ახლა 

შემოგთავაზებთ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, საუბარია ქონების მართვის და 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურზე. 


