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პროექტი 

საჩხერე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №  

2023 წლის         იანვარი 

 ქ. საჩხერე 

,,საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2023  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 დეკემბრის #25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს:  

 შეტანილი იქნას ცვლილება, ,,საჩხერის   მუნიციპალიტეტის  2023  წლის  ბიუჯეტის  

დამტკიცების შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 დეკემბრის #25 

დადგენილებაში (სსმ,21/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016447) და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 

 თავი I. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარში 

დასახელება  
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 I. შემოსავლები  31,041.9 56,726.9 31,727.9 24,999.0 30,050.9 6,084.8 23,966.1 

 გადასახადები  14,538.1 17,997.3 0.0 17,997.3 19,619.9 0.0 19,619.9 

 გრანტები  14,130.5 33,363.7 31,606.4 1,757.3 7,767.0 6,084.8 1,682.2 

 სხვა  შემოსავლები  2,373.3 5,365.9 121.5 5,244.4 2,664.0 0.0 2,664.0 

 II. ხარჯები  11,502.2 16,562.0 1,839.8 14,722.2 17,398.3 470.8 16,927.5 

 შრომის ანაზღაურება  2,033.0 3,276.3 103.2 3,173.1 3,816.2 210.0 3,606.2 

 საქონელი და მომსახურება  1,750.1 2,684.5 1,074.0 1,610.5 2,173.0 15.8 2,157.2 

 პროცენტი  38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

სუბსიდიები 6,258.7 8,317.7 106.6 8,211.1 9,427.6 149.7 9,277.9 

გრანტები 248.5 44.2 0.0 44.2 53.7 0.0 53.7 

 სოციალური უზრუნველყოფა  892.1 1,088.0 16.0 1,072.0 1,165.0 0.3 1,164.7 

 სხვა ხარჯები  281.3 1,114.5 540.0 574.5 720.7 95.0 625.7 

 III. საოპერაციო სალდო  19,539.7 40,164.9 29,888.1 10,276.8 12,652.6 5,614.0 7,038.6 

 IV. არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება  
21,660.9 27,174.0 19,755.5 7,418.5 25,079.5 16,834.3 8,245.2 

 ზრდა  21,762.7 27,287.8 19,755.5 7,532.3 25,139.5 16,834.3 8,305.2 
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დასახელება  
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 კლება  101.8 113.8 0.0 113.8 60.0 0.0 60.0 

 V. მთლიანი სალდო  -2,121.2 12,990.9 10,132.6 2,858.3 -12,426.9 -11,220.3 -1,206.6 

 VI. ფინანსური აქტივების 

ცვლილება  
-2,195.6 12,916.5 10,132.6 2,783.9 -12,516.8 -11,220.3 -1,296.5 

 ზრდა  1,055.8 12,916.5 10,132.6 2,783.9 0.0 0.0 0.0 

      ვალუტა და დეპოზიტები  1,055.8 12,916.5 10,132.6 2,783.9 0.0 0.0 0.0 

 კლება  3,251.4 0.0 0.0 0.0 12,516.8 11,220.3 1,296.5 

      ვალუტა და დეპოზიტები  3,251.4 0.0 0.0 0.0 12,516.8 11,220.3 1,296.5 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება  -74.4 -74.4 0.0 -74.4 -89.9 0.0 -89.9 

 კლება  74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

     საშინაო  74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

სესხები  74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

 VIII. ბალანსი  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი 

რედაქციით: 

ათას ლარში 

დასახელება  

 2021 

წლის 

 ფაქტი  

 2022 წლის ფაქტი   2023 წლის გეგმა 
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 შემოსულობები  31143.7 56840.7 31727.9 25112.8 30110.9 6084.8 24026.1 

 შემოსავლები  31041.9 56726.9 31727.9 24999.0 30050.9 6084.8 23966.1 

 არაფინანსური აქტივების კლება  101.8 113.8 0.0 113.8 60.0 0.0 60.0 

 გადასახდელები  33339.3 43924.2 21595.3 22328.9 42627.7 17305.1 25322.6 

 ხარჯები  11502.2 16562.0 1839.8 14722.2 17398.3 470.8 16927.5 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  21762.7 27287.8 19755.5 7532.3 25139.5 16834.3 8305.2 

ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ვალდებულებების კლება  74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

 ნაშთის ცვლილება  -2195.6 12916.5 10132.6 2783.9 -12516.8 -11220.3 -1296.5 



3 
 

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30050,9  ათასი  ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  

 2021 

წლის 

 ფაქტი  

 2022 წლის ფაქტი   2023 წლის გეგმა 
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 შემოსავლები  31041.9 56726.9 31727.9 24999.0 30050.9 6084.8 23966.1 

       გადასახადები  14538.1 17997.3 0.0 17997.3 19619.9 0.0 19619.9 

       გრანტები  14130.5 33363.7 31606.4 1757.3 7767.0 6084.8 1682.2 

       სხვა შემოსავლები  2373.3 5365.9 121.5 5244.4 2664.0 0.0 2664.0 

 

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 19619,9 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  

 2021 

წლის 

 ფაქტი  

2022 წლის 

ფაქტი 

2023 წლის 

გეგმა 

 გადასახადები  14538.1 17997.3 19619.9 

      ქონების გადასახადი  682.2 863.2 800.0 

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  439.2 505.7 555.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 38.9 124.8 40.0 

არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ უძრავ 

ქონებაზე 
38.9 121.5 40.0 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  

მიწაზე ქონების გადასახადი 
48.6 42.2 45.0 

ფიზიკური პირებიდან 30.5 31.1 30.0 

იურიდიული პირებიდან 18.1 11.1 15.0 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

ქონების გადასახადი 
155.5 190.5 160.0 

ფიზიკური პირებიდან 67.0 57.3 70.0 

იურიდიული პირებიდან 88.5 133.2 90.0 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე  13855.9 17134.1 18819.9 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და 

მომსახურებაზე  
13855.9 17134.1 18819.9 

დამატებული ღირებულების გადასახადი  13855.9 17134.1 18819.9 
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მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7767,0 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 

  2023 წლის 

გეგმა 

გრანტები 14130.5 33363.7 7767.0 

სახელმწიფო პროგრამით  განახლებული რეგიონების 

ფარგლებში  მიღებული გრანტები 
361.4 2731.7 1682.2 

სხვა  სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 1110.0 2941.7 2042.2 

COV-ID 19 პანდემიიდან გამომდინარე ფინანსური დახმარება  0.0 300.0 0.0 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 
748.6 210.0 360.0 

მიზნობრივი ტრანსფერი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 
0.0 958.4 0.0 

სხვა მიმდინარე გრანტები  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან-საზღვრისპირა 

სოფ. გათბობით უზრუნველყოფისათვის 
0.0 16.0 0.0 

სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებული რეგიონები" 361.4 1457.3 1682.2 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 13020.5 30422.0 5724.8 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 
10662.5 8482.9 5724.8 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 682.0 682.0 0.0 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 
0.0 15000.0 0.0 

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

მუნიციპალიტეტებში 
123.5 118.0 0.0 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 475.0 416.0 0.0 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის  

სახსრები 
0.0 3739.6 0.0 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 
1077.8 1983.6 0.0 

 

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2664,0 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 

  2023 წლის 

გეგმა 

სხვა შემოსავლები 2373.3 5365.9 2664.0 

შემოსავლები საკუთრებიდან 646.5 1087.1 943.5 

პროცენტები 314.4 705.3 542.4 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 314.4 705.3 542.4 

რენტა 332.1 381.8 401.1 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 331.1 379.6 400.0 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 116.0 142.8 150.0 

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით 

სარგებლობისათვის 
80.5 82.4 76.0 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 3.8 0.3 3.0 

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 6.2 6.5 5.0 
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დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 

  2023 წლის 

გეგმა 

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 
124.6 147.6 166.0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
1.0 2.2 1.1 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1287.3 3500.5 1260.5 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1194.9 3253.5 1062.5 

სანებართვო მოსაკრებელი 8.1 8.7 10.0 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების 

მშენებლობისა) ნებართვისათვის 

8.1 8.7 10.0 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.1 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.2 0.4 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1138.1 3202.2 1000.0 

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან 1138.1 3202.2 1000.0 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 48.7 42.4 52.0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 92.4 247.0 198.0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან  92.4 247.0 198.0 

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში 

(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
92.4 247.0 198.0 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 258.9 422.6 380.0 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 
258.9 422.6 380.0 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში 

0.0 1.5 0.0 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო 

0.0 0.3 0.5 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს 

დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში 

159.8 360.6 328.5 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე 

საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 

156.1 348.3 318.5 

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 3.7 12.3 10.0 

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის 

დარგში 

0.0 0.0 0.0 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო 

53.6 18.2 10.0 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები 

და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 
45.5 41.0 40.0 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  180.6 234.2 0.0 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 121.5 80.0 

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 
179.7 228.7 0.0 

ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი 0,0 5,5 0,0 

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო 

სახსრები 
0.9 0.0 0.0 
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მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  17398,3 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  

 2021 

წლის 

 ფაქტი  

 2022 წლის ფაქტი    2023 წლის გეგმა 

 სულ  

 მათ შორის  

სულ 

 სულ  
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ო
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სა

ვლ
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გ
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ო
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სფ

ერ
ებ
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სა
კუ

თ
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ი
 შ

ემ
ო

სა
ვლ

ებ
ი

 

 ხარჯები  11,502.2 16,562.0 1,839.8 14,722.2 17,398.3 470.8 16,927.5 

 შრომის ანაზღაურება  2,033.0 3,276.3 103.2 3,173.1 3,816.2 210.0 3,606.2 

 საქონელი და მომსახურება  1,750.1 2,684.5 1,074.0 1,610.5 2,173.0 15.8 2,157.2 

შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
246.0 447.7 0.0 447.7 515.4 0.0 515.4 

მივლინება 4.0 15.1 0.0 15.1 41.0 0.0 41.0 

ოფისის ხარჯები 236.7 227.5 0.0 227.5 429.9 0.0 429.9 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
13.9 51.9 0.0 51.9 36.5 0.0 36.5 

სამედიცინო ხარჯები 11.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 3.4 0.0 3.4 5.6 0.0 5.6 

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და  

მოვლა–შენახვის ხარჯები 

719.9 1,116.2 958.4 157.8 292.4 0.0 292.4 

სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
518.1 813.2 115.6 697.6 852.2 15.8 836.4 

პროცენტი 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

სუბსიდიები 6,258.7 8,317.7 106.6 8,211.1 9,427.6 149.7 9,277.9 

გრანტები 248.5 44.2 0.0 44.2 53.7 0.0 53.7 

 სოციალური უზრუნველყოფა  892.1 1,088.0 16.0 1,072.0 1,165.0 0.3 1,164.7 

 სხვა ხარჯები  281.3 1,114.5 540.0 574.5 720.7 95.0 625.7 

 

 

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 25079,5 ათასი ლარით. მათ 

შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 25139,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების 

კლება - 60.0 ათასი ლარით: 

 

ათას ლარში 
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პროგ. 

კოდი  
 დასახელება  

 2021 წლის 

ფაქტი  

2022 წლის 

ფაქტი 

  2023 წლის 

გეგმა 

01 01 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი 74.0 510.2 443.6 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 
74.0 510.2 443.6 

02 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
19662.3 24316.2 22868.6 

02 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და მოვლა შენახვა 
11180.7 11616.5 6662.8 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 6423.4 7670.6 11065.5 

02 03  გარე განათება 44.4 24.7 140.0 

02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1131.4 3525.0 3921.5 

02 05 ბინათმშენებლობა 38.7 694.8 158.7 

02 06 
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
52.0 38.8 32.6 

02 07 სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები 830.4 1115.1 189.2 

02 08 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 0.0 103.2 278.0 

02 09 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა  0.0 222.3 579.0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2.4 93.2 77.0 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2.4 92.2 75.0 

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 0.0 1.0 2.0 

04 00 განათლება 408.4 263.2 426.1 

04 01 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 
110.0 15.0 10.0 

04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 125.9 118.0 0.0 

04 03 განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა 3.3 2.4 6.4 

04 04 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 
169.2 127.8 409.7 

05 00 
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
1613.4 2105.0 1302.6 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 746.0 742.1 673.3 

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 867.4 1362.9 629.3 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 
2.2 0.0 21.6 

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 0.0 0.0 6.3 

06 02 06 უფასო სასადილოს დაფინანსება 0.0 0.0 8.0 

06 03  ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია 2.2 0.0 7.3 

   სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა  21762.7 27287.8 25139.5 

 

 
ათას ლარში 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი  

2023 წლის 

გეგმა 

 არაფინანსური აქტივების კლება  101.8 113.8 60.0 

ძირითადი აქტივები 59.4 58.1 35.0 

შენობა ნაგებობები 59.4 58.1 35.0 

არასაცხოვრებელი შენობები 59.4 58.1 35.0 

არაწარმოებული აქტივები 42.4 55.7 25.0 

მიწა 42.4 55.7 25.0 
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მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ 

ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: 

 

ათას ლარში 
ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 

2023 წლის 

გეგმა 

 7.1   საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება  2,885.0     4,811.0     6,021.7     

 7.1.1  

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები  

2,885.0     4,774.2     5,974.7     

 7.1.1.1  
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა  
2,885.0     4,774.2     5,674.7     

 7.1.1.2   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა  0.0     0.0     300.0     

 7.1.6   ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  0.0     36.8     42.1     

 7.2   თავდაცვა  159.1     236.2     288.8     

 7.2.2   სამოქალაქო თავდაცვა  159.1     236.2     288.8     

 7.4   ეკონომიკური საქმიანობა  12,574.7     13,670.5     8,044.9     

 7.4 5   ტრანსპორტი  11,675.9     12,484.6     7,855.7     

 7.4 5 1   საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები  11,675.9     12,484.6     7,855.7     

 7.4 9  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკურ საქმიანობაში 
898.8     1,185.9     189.2     

 7.5   გარემოს დაცვა  1,009.6     1,267.0     2,581.8     

 7.5 1  
 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და 

განადგურება  
761.1     978.2     1,121.8     

7.5 2 ჩამდინარე წყლების მართვა 51.3     11.3     1,155.9     

7.5 3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 52.0     38.8     41.5     

7.5 4 ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა 145.2     238.7     262.6     

 7.6   საბინაო კომუნალური მეურნეობა  8,838.4     14,008.8     16,233.9     

 7.6 1   ბინათმშენებლობა  38.7     694.8     158.7     

 7.6 2   კომუნალური მეურნეობის განვითარება  324.7     1,914.8     1,613.0     

 7.6 3   წყალმომარაგება  7,222.3     9,324.3     11,409.6     

 7.6 4   გარე განათება  374.4     438.9     691.6     

 7.6 6  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო 

კომუნალურ მეურნეობაში  
878.3     1,636.0     2,361.0     

 7.7   ჯანმრთელობის დაცვა  132.0     155.8     174.5     

 7.7 4   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  129.8     155.8     167.2     

7.7 6 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 
2.2     0.0     7.3     

 7.8   დასვენება, კულტურა და რელიგია  3,500.0     4,413.3     3,787.7     

 7.8 1   მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში  1,660.8     1,733.5     1,779.3     

 7.8 2   მომსახურება კულტურის სფეროში  1,794.2     2,634.8     1,908.4     

 7.8 4  
 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა  
45.0     45.0     100.0     

 7.9   განათლება  3,180.6     4,116.7     4,098.4     

 7.9 1   სკოლამდელი აღზრდა  2,245.9     2,798.0     3,840.9     
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ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 

2023 წლის 

გეგმა 

7.9 6 განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება 726.8     1,081.4     0.0     

7.9 8 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

განათლების სფეროში 
207.9     237.3     257.5     

 7 10   სოციალური დაცვა  985.5     1,170.5     1,306.1     

 7 10 1  
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა  
588.8     718.2     628.0     

7 10 11 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 558.5     680.0     550.0     

7 10 12 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 
30.3     38.2     78.0     

 7 10 2   ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  1.6     1.6     40.0     

7 10 3 მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 15.4     37.6     40.0     

 7 10 4   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  253.6     294.2     400.0     

7 10 6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 5.3     6.7     15.0     

 7 10 7  
 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას  
62.1     70.5     98.1     

 7 10 9  

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური  

დაცვის სფეროში  

58.7     41.7     85.0     

   სულ  33,264.9     43,849.8     42,537.8     

 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -12426,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 

სალდო 12652,6 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

 2022 წლის 

ფაქტი 
  2023 წლის გეგმა 

 საოპერაციო სალდო  19,539.7 26410.3 12652,6 

 მთლიანი სალდო  -2,121.2 -4298,8 -12426,9 

 

 

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -12516,8 ათასი ლარით: 

ათას ლარში 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

2022 წლის 

ფაქტი 
2023 წლის გეგმა 

 ფინანსური აქტივების ცვლილება  -2195.6 -4373,2 0.0 

 ზრდა  1055.8 0.0 0.0 

         ვალუტა და დეპოზიტი  1055.8 0.0 0.0 

 კლება  3251.4 4373,2 12516,8 

        ვალუტა და დეპოზიტი  3251.4 4373,2 12516,8 
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მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

 

დასახელება  
 2021 წლის 

ფაქტი  

2022 წლის 

ფაქტი 
2023 წლის გეგმა 

 ვალდებულებების ცვლილება  -74,4 -74,4 -89.9 

 კლება 74,4 74,4 89.9 

        საშინაო  74,4 74,4 89.9 

 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა განისაზღვროს 

132.0 (პროცენტი 42,1 ათასი ლარი; ძირი 89,9 ათასი ლარი) ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული 

წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების 

მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხს. 2023 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით საჩხერის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 

782466 ლარს, 2018 წლიდან 2023 წლის დღეის მდგომარეობით გადახდილია 491084 ლარი. აქედან: 

პროცენტი 230768 ლარი; ხოლო ძირის სახით გადარიცხულია 260316 ათასი ლარი. 

   

 

 

თავი II. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, 

ქვეპროგრამები 

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის 

დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 25476,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და 

მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 

ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

  2023 წლის 

გეგმა 

02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  25,476.2 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 6,988.7 

02 01 01 საყრდენი კედლის მოწყობა 447.6 

02 01 02 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები 200.0 

02 01 04 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 19.2 

02 01 05 საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები 29.0 

02 01 06 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია 259.8 

02 01 07 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა 6,033.1 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 12,565.5 

02 02 01 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
11,409.6 

02 02 02 
საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების 

მშენებლობა 
1,155.9 

02 03  გარე განათება 691.6 
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პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

  2023 წლის 

გეგმა 

02 03 01 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია 140.0 

02 03 02  გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 551.6 

02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3,974.0 

02 04 01 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 40.5 

02 04 02 სკვერების მოწყობა და მომსახურება 1,613.0 

02 04 03 ქალაქის კეთილმოწყობა 2,320.5 

02 05 ბინათმშენებლობა 158.7 

02 06 
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
41.5 

02 07 სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები 189.2 

02 08 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 278.0 

02 09 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 589.0 

 

 

 

ათას ლარებში 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საყრდენი კედლის მოწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

01  
447,6 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამით ძირითადად საქმე გვაქვს, როგორც მეწყერული მოვლენების 

პრევენციათან, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე. აღნიშნული 

ღონიძიებების გატარება საჭიროა  მოსახლეობის უსაფრთხოების და მათი 

შეუფერხებელი გადაადგილების კუთხით. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ 

ღონისძიებებს:  ჩიხის, ჭალის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  საყრდენი კედლისა და 

გაბიონების მოწყობა; კორბოულის ადინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში 

საყრდენი კედლების მოწყობა და სხვა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: მოწესრიგებილი ინფასტრუქტურა, საავტომობილო და 

ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. 

შედეგი 1: უზრუნველყოფილი საყრდენი კედლების მოწყობით უსაფრთხო და 

შეუფერხებელი გადაადგილება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

02 
200.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზამთრის პერიოდში ცენტრალურ 

საავტომობილო, საუბნო გზებზე  და ტროტუარებზე საჭიროებიდან გამომდინარე  

თოვლის საფარისაგან გაწმენდა ტექნიკის საშუალებით, ასევე მოყინულ გზებზე და 

ტროტუარებზე მარილისა და ქვიშის ნაზავის მოყრა.  აღნიშნული ღონიძიებების 

გატარება საჭიროა ვინაიდან არ მოხდეს დასახლებული პუნქტის მოწყვეტა რაიონულ 



12 
 

ცენტრს და ასევე ხელმისაწვდომი იყოს კონკრეტული დასახლებებისათვის სასწრაფო 

სამედიცინო თუ სხვა გადაუდებელი დახმარების მომსახურება,  აღნიშნული ემსახურება 

მოსახლეობის (ბავშვების, მამაკაცების, ქალების, შშმ პირების) უსაფრთხო და  

შეუფერხებელ გადაადგილებას.  

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: საავტომობილო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა 

(ბავშვების, მამაკაცების, ქალების, შშმ პირების)  შეუფერხებელი და უსაფრთხო 

გადაადგილება. 

შედეგი1:  საავტომობილო და  საუბნო გზების გაწმენდით უზრუნველყოფილი ზამთრის 

პერიოდში სატრანსპორტო გადაადგილება, ასევე ბავშვების, მამაკაცების, ქალების, შშმ 

პირების   უსაფრთხო გადაადგილება, დროულად სასწრაფო-სამედიცინო და 

გადაუდებელი დახმარების მიღება. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რებილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 04 19,2 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციას.   აღნიშნული ღონიძიების გატარება 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, როგორც მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელ 

გადაადგილებას, ასევე მოხდება მათი სოციუალურ-ეკონომიური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში  იგეგმება  ჭალის ადმინისტრაციულ 

ერთელში ხიდ-ბოგირების მოწყობა  და სხვა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: საავტომობილო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა, 

ხელმისაწვდომობის ზრდა და შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. 

შედეგი1: ხიდ- ბოგირების მოწყობით გაუმჯობესებული მოსახლეობის გაადადგილების 

ხელმისაწვდომობა. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი 

სამუშაოები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 05 29.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებულ საავტომობილო გზებზე გადასასვლელების მონიშვნითი 

სამუშაოები, ადმინისტრაციული ერთეულების დასახელების მანიშნებელი ბანერის 

შეძენა/მონტაჟი. სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა სკოლებისა და საბავშვო 

ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვა 

ობიექტებთან. საგზაო ნიშნების განთავსება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

მიზანი 9- მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული დიახ 
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პროგრამა 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: ავტოტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა (ბავშვების, 

მამაკაცების, ქალების, შშმ პირების)  მოწესრიგებული გადადგილება  და უსაფრთხოების 

გაზრდა. 

შედეგი 1: დასახლებულ პუნქტებში ავტოტრანსპორტის სწრაფი გადაადგილება. 

შედეგი 2: მოწესრიგებული და შესაბამისად უსაფრთხო სატრანსპორტო და 

ფეხითმოსიარულე  (ბავშვების, მამაკაცების, ქალების, შშმ პირების)   გადაადგილება.  

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

06 
259,8 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს (რგპფ-ის თანადაფინანსება 5%), სადაც 

გათვალისწინებულია ქალაქში ტროტუარების მოწყობა, ასევე ქალაქ საჩხერის 

დარჩენილ ქუჩებსა და ჩიხებში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია და სხვა. 

რგპფ -ქ. საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია; ბამბეულის ახალ დასახლებაში გზაზე და 

ჩიხებში რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; ქ. საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული და მოწესრიგებული ქუჩები და ტროტუარები. 

შედეგი 1: მოწესრიგებული ტროტუარები, ავტომობილებისა და მოსახლეობის 

უსაფრთხო,  შეუფერხებელი გადაადგილება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

07 
6033,1 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. საჩხერის გარდა  12 ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობას, დაახლოებით 

40500 კვ.მ. ასევე სანიაღვრე სისტემების მოწყობას და საუბნო გზების რეაბიტაციას 

(მოხრეშვა). იგეგმება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში საუბნო გზებზე რკ-

ბეტონის საფაროს მოწყობა 2023 წელს 2224,7 ათასი ლარის სამუშაოები, ასევე 

საჭიროებისამებრ საუბნო გზების მოხრეშვა 2023 წელს 105,0 ათასი ლარის სამუშაოები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  სოფელ მოხვაში მერმანიშვილების უბნის 

ერთ მონაკვეთზე უსაფრთხოების ბარიერის მოწყობა; ჩიხის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გზების რეაბილიტაცია;   არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 

სოფლებში საუბნო გზების რეაბილიტაცია; კორბოულის ადინისტრაციულ ერთეულში 

შემავალ სოფლებში  გზების რეაბილიტაცია; სარეკის ადმინისტრაციულ ერთელში 

გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა;  ცხომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა; ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

შემავალ სოფლებში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა;  ჭალის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა;  

არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში საუბნო გზებზე რკინა-
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ბეტონის გზის მოწყობა;  არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში 

სანიაღვრე არხების მოწყობა; გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო 

გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა;  საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სანიაღვრე არხების მოწყობა;  საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე 

რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა;  ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო 

გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა;  სოფელ მოძვში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

მოწყობა;  ჯალაურთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის 

გზის მოწყობა;  კორბოულის  ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე რკინა-

ბეტონის გზის მოწყობა;  ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე 

რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა;  მერჯევის ადმინისტრაციულ ერთეულში  საუბნო 

გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა; ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, მათ შორის მცირე ორომოული და ასფალტის ნაპრალების ბიტუმით 

შევსება;   სოფელ ბაჯითში ლობჟანიძეების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის 

მოწყობა;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორიჯვრის სალოცავისკენ მიმავალი 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია  და გორიჯვრის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა;  სოფელ პერევში სკოლიდან ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების 

უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა რგპფ-ის თანადაფინანსება და სხვა. 

რგპფ -სოფელ უზუნთაში შიდა საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. 

იცქისის საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მესამე ეტაპი); სოფელ 

სარეკში 17-ე ქუჩაზე ჭიღლაძეების, ნადირაძეების, ჭადაძეების, სხირტლაძეებისა და 

დობორჯგინიძეების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა.სოფელ სარეკში 

ღვთისმშობილის ეკლესიიდან აბრამიშვილების, ლობჟანიძეების და ლაბაძეების 

უბნისაკენ მიმავალ ცენტრალურ გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე 

ეტაპი);სოფელ ქვემოხევში შიდა საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე 

ეტაპი);  სოფელ ივანწმინდაში ცენტრალური მაგისტრალიდან დეკანოიძეების უბნამდე 

გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ღოდორაში ხარაიშვილებისა და 

ტეფნაძეების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარით მოწყობა; სოფელ ჭალოვანში 

ლაშიათხევის მიმართულებით საავტომობილო გზაზე რკ/ბეტონის საფარისა და 

საავტომობილო ხიდის მოწყობა; სოფელ ჭალაში იფხორის დასახლებაში გზაზე 

რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ღონაში, ნამგლაძეების უბანში და  ე.წ. "სვანის 

უბნის" შესახვევიდან სადღობელაშვილების უბნისკენ მიმავალ გზაზე რკ/ბეტონის 

საფარის მოწყობა; სოფელ მერჯევში ქემერტელიძეები, კუსიანების,კირვალიძეების,  

ბედიანიძეებისა და დეკანოიძეების  უბნებში  გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; 

სოფელ გამოღმა არგვეთში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა; სოფელ 

გორისაში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; ქორეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; 

სოფელ ჭორვილაში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა (მესამე ეტაპი); 

სოფელ საირხეში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა (მესამე ეტაპი); 

სოფელ ჩიხაში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა; სოფელ ზედა და 

ქვედა ორღულში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა; სოფელ სავანის 

საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მეხუთე ეტაპი); სოფელ ბაჯითში გაღმა მთის უბანში 

გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ არგვეთში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის 

გზის მოწყობა; სოფელ მახათაურში შიდა საუბნო გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; 

სოფელ მოძვში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ მოხვაში 

საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა -რეაბილიტაცია; სოფელ ბახიოთში 

ერაძეების უბანში გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: პროექტების განხორციელების შედეგად შემცირდება 

გამოფრქვევები და გზის გაუმართაობის შედეგად გზაზე წარმოქმნილი მტვერი, გზის 

რეაბილიტაცია დადებითად იმოქმედებს სოფლებიდან ადგილობრივი მოსახლეობის 
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მიგრაციის შემცირებაზე. 

შედეგი 1:  რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობით, გაუმჯობესებული და ხელმისაწვდომი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სატრანპორტო გადააგილება, შესაბამისად 

შემცირებული გადააგილების დრო. 

შედეგი 2: გრუნტოვანი გზის მოხრეშვითი სამუშაოებით უზრუნველყოფილი შიდა 

უბნეში გადაადგილება და სავარგულებთან მისვლა. 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 

01 
11409,6  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც 

კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), 

ასევე მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, 

იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ამ ეტაპზე 

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის კონკრეტული დასახლებებისათვის 

წყალმომარაგებას.    პროგრამით ხორციელდება შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ 

სუბსიდირება, შ.პ.ს ,,საჩხერის წყალკანალის“ მომხმარებლის არიალში ამ ეტაპზე შედის 

ქ. საჩხერე და მუნიციპალიტეტში შემავალი ათი სოფელი. წყალმომარაგება ხდება ე.წ. 

გალერიიდან მაგისტრალური წყალსადენით  და ასევე ე.წ. საირხის სათავე ნაგებობების 

4 ჭაბურღილიდან. ქვეპროგრამით განხორციელდება:  არგვეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში შემავალ სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის  რეაბილიტაცია;  

ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა-

რეაბილიტაციის სამუშაოები და სხვა. წყლით მომარაგება აუფილებელი სასიცოცხლო 

პირობაა ქალებისათვის, მამაკა 

ცებისათვის, ბავშვებისათვის, შშმ პირებისათვის. 

რგპფ -ჩიხის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი 

წყლის სისტემის მოწყობა 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 6 -სუფთა წყალი და სანიტარია 

მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: 24 საათნი წყალმომარაგება, სუფთა და ხარისხიანი წყლის 

მიწოდება ქალებისათვის, მამაკაცებისათვის, ბავშვებისათვის, შშმ პირებისათვის. 

შედეგი 1: სასმელი წყლის მომარაგებით უზრუნველყოფილი ქალები, მამაკაცები, 

ბავშვები, შშმ პირები. 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი 

ნაგებობების რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 

02 
1155,9  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყველა კატეგორიის დასახლებებში საწარმოო და 

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების, საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი 

ნაგებობების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგებას და განვითარებას, 

იგეგმება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რგპფ-ის 

დაფინანსებით, ვინაიდან უბნებში გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა იწვევს  

ჭარბი ნალექის წარმოქმნას ასევე რიგ უბნებში წყლის ნაკადის შეკრება და დამატებით 

სანიაღვბრეების აღდგენა- მოწყობას  და სხვა. 

რგპფ -სოფელ სხვიტორში კანალიზაციის სისტემის მოწყობა; ქ. საჩხერეში თამარ მეფის 

ქუჩიდან გომართლის ქუჩამდე სასმელი წყლის სისტემისა და კანალიზაციის ქსელის 

მოწყობა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები. 

შედეგი1: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით თავიდან აცილებული გარემოს 

დაბინძურება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 

01 
140,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და 

კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე 

განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე 

განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და 

ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. საჩხერეში 

(ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში  

(დასახლებულ პუნქტში, საუბნო გზებზე), გარე განათების ქსელით მოცულია 

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 18%. 2023 წელს იგეგმება ქ, საჩხერეში 

გარე განათების ქსელის გაფართოება და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გარე-განათების 

გეგმიური მომსახურების სარემონტო სამუშაოები.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 6 -ხელმისაწვდომი და მდგრადი 

ენერგია 
გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში განათებული საჩხერის მუნიციპალიტეტი, 

ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ 

პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. 

შედეგი 1: მოწყობილი განათების ახალი ქსელები,  განახლებული სადენები, გარე 
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განათების წერტილების რაოდენობა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 

02 
551,6  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" 

ქვეროგრამის აღწერა  

   ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და 

შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე-

განათების სისტემის მოწყობა  და მისი გამართული ფუნქციონირება, პროგრამა 

ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების 

ორგანიზებასა და სრულყოფილ ფუნქციონირებას, კერძოდ; ქუჩების, სკვერების, ბაღების 

(დასასვენების პარკები), სატრანსპორტო და საფეხმავლო ხიდების განათების ქსელის 

მოვლასა და ექსპლუატაციას. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების: სხვიტორის, ჩიხის, 

პერევის, სავანის,  არგვეთის, ჭორვილის, კალვათის, ივანწმინდის, საირხის, მერჯევის 

მიმართულებით ცენტრალური გზებისა და გომი- საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის 

მონაკვეთზე განლაგებული გარეგანათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაციას.   

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი -15 ხელმისაწვდომი და მდგრადი 

ენერგია 
გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

 ქვეპროგრამის მიზანი: ღამის პერიოდში განათებული საჩხერის მუნიციპალიტეტი. 

შედეგი 1: მოწყობილი და გამართული გარე-განათების ქსელი, მოსახლეობისათვის,  

განსაკუთრებით (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ პირთა) ღამის საათებში 

უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 

01 
40,5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული 

სასაფლაოების შემოღობვის სამუშაოები კერძოდ: არგვეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში შემავალ სოფლებში სასაფლაოების შემოღობვა;  სოფელ ჭალოვანში 

სასაფლაოების შემოღობვის აღდგენა და სხვა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: დაცული სასაფლაოები. 

შედეგი 1: დაცული არსებული სასაფლაოები დაზიანებისა და დაბინძურებისაგან. 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობით გაუმჯობესებული მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობა  და გაზრდილი კმაყოფილების დონე.  
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სკვერების მოწყობა და მომსახურება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 

02 
1613,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. საჩხერეში არსებული პარკებისა და 

სკვერების მოვლა-პატრონობა. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების 

მოწყობა, იმ ტეროტრიაზე რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. 

მნიშვნელოვანია მოსახლეობისა და გართობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, 

სადაც გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, 

ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. ქვეპროგრამით განხორციელდება: ჩიხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  სკვერი მოწყობა;  არგვეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში შემავალ სოფლებში სკვერებისა და დასასვენებელი სივრცეების 

რეაბილიტაცია;  სოფელ გორისის ცენტრში არსებულ სკვერში ტრენაჟორების მოწყობა;  

სოფელ გამოღმა არგვეთში თურმანიძეების უბანში სკვერის მოწყობა და არსებული 

წყაროს რეკონსტრუქცია;  სოფელ კალვათაში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა;  

ჯალაურთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერების კეთილმოწყობა;  კორბოულის  

ადმინისტრაციულ ერთეულში ბავშთა გასათობი ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;  ქ. 

საჩხერეში დასასვენებელი სივრცეების სკვერების მოწყობა და სხვა. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 10 -შემცირებული უთანასწორობა 

მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის  მიზანი:  დასასვენებელი და გასართობი სივრცის შექმნა ქალაქის 

ტერიტორიაზე, ტურზმის მომსახურების სფეროს ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის 

იერსახის გაუმჯობესება. 

შედეგი 1: მოწყობილი ახალი სივრცეები მოსახლეობის -ყველა ასაკის ბავშვების (ბიჭები 

და გოგონები), ხანდაზმულების, შშმ პირების როგორ ქალების ასევე კაცების  

დასვენებისა და გართობისათვისათვის. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ქალაქის კეთილმოწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 

03 
2320,5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის  ცენტრალურ ქუჩებში ღობეების 

კეთილმოწყობა, იერსახის განახლება, ასევე მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების 

რეაბილიტაცია. დაგეგმილია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ასევე 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების მოვლა პატრონობა შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით 

ობიექტების ადაპტირება. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:  ქ. საჩხერეში 

ფანჩატურების მოწყობა;  ქ. საჩხერეში, ცენტრალურ უბნებში ფასადების, ქუჩების 

ღობეების რეაბილიტაცია და სხვა. 

-ქალაქ საჩხერეში, თავისუფლებისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების ტროტუარებისა 

და ღობეების მოწყობის პროექტის განსახორციელება. 
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რგპფ -ქ. საჩხერეში მერაბ კოსტავას - მ. მაჭვარიანის და თამარ მეფის ქუჩების 

ფასადებისა და ღობეების კეთილმოწყობის სამუშაოები. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: გაუმჯობესებული მუნიციპალიტეტის იერსახე,  ტურიზმის 

მომსახურების სფეროს ხელშეწყობა. 

შედეგი 1 : ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადებისა და ღობეების ინფრასტრქუტურის 

მოწესრიგებით გაუმჯობესებული ქალაქ საჩხერის  იერსახე. 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ბინათმშენებლობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 05 158,7  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  

რგპფ - ქ. საჩხერეში, ცენტრალურ უბნებში ფასადებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია 

(მეორე ეტაპი). 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: გაუმჯობესებული მუნიციპალიტეტის იერსახე. 

  შედეგი 1 : ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადებისა და ქუჩებისს ინფრასტრქუტურის 

მოწესრიგებით გაუმჯობესებული ქალაქ საჩხერის  იერსახე. 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 41,5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობები. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: მოწყობილი მდინარის დამცავი ჯებირი. 

შედეგი 1 : უსაფრთხო გარემო მდინარის ადიდების შემთხვევაში. 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული პროექტები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 189,2  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 
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ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უბნებში  დასასვენებლი ფანჩატურების, საავტომობილო 

გზებზე მოსაცდელების; ადმინისტრაციული შენობებისა  და სარიტუალო დარბაზების 

კეთილმოწყობას, ასევე ადმინისტრაციული შენობებისა და ბიბლიოთეკების სარემონტო 

სამუშაოებს. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  

ფანჩატურის მოწყობა;   ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მგზავრთა მოსაცდელის 

მოწყობა;  არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში ფანჩატურების 

მოწყობა;  არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში სარიტუალო 

დარბაზების კეთილმოწყობა;  ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფანჩატურების 

მოწყობა;  სოფელ ქორეთსა და კალვათაში ცენტრალური მოსაცდელების რეაბილიტაცია;  

სოფელ ჯალაურთაში ადმინისტრაციული შენობისა და სოფლის ბიბლიოთეკის 

რემონტი;  სოფელ ჭალოვანში ფანჩატურის მოწყობა;  მერჯევის ადმინისტრაციული 

შენობის შიდა რემონტი და სხვა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: სოფლის კატეგორიის დასახლებების კავშირის გაძლიერება  

ურბანულ დასახლებებთან და მათთვის  საჭირო ხარისხიანი მომსახურეობის ადგილზე  

მიწოდება. სოფლის კატეგორიის დასახლებებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

შედეგი 1: მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, 

გაზრდილი სოფლის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 08 278,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობის მიზნით საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.  

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განახლება-განვითარების 

კუთხით ხარისხიანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.  

შედეგი 1. სრულყოფილი დოკუმენტაციის მოწოდება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 09 589,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ამ პროგრამით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო 

სამუშაოების დოკუმენტაციის ინსპექტირების ანგარიშის და სამშენებლო სამუშაოებზე 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა.  

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი:  ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. 

შედეგი 1. ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოები. 

 

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1384,4 

ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული 
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პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 2023 წლის გეგმა 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,384.4 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,121.8 

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 247.6 

03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 15.0 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 01 1121.8  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ მიზნით ა(ა)იპ ,,ზურმუხტს''  

მუნიციპალიტეტიდან გადაეცა ნაგავშემკრები კონტეინერები და 5 ერთეული 

ნაგავმზიდი სპეცმანქანა.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"   ახორციელებს  

ყოველდღიურად (გარდა კვირისა)   105 000 კვ/მ.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა 

და სკვერების დასუფთავებას. აქედან: თავისუფლების ქუჩის, ავტოსადგურისა და 

აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის  15 000 კვ/მ-ის  დასუფთავება 

ხორციელდება ყოველდღიურად (დღეში ორჯერ). ქალაქის ყველა მოასფალტებული 

ქუჩის, ტროტუარის, ჩიხის, სანიაღვრე არხის დასუფთავება საჭიროებისამებრ 50 000 

კვ/მ.,  გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის  საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე 

ნარჩენების შეგროვება საჭიროებისამებრ საშუალოდ 15 000 კვ/მ.,ზამთრის სეზონზე 

საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა 

საშუალოდ 150 000 კვ/მ, ასევე ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი“ ახორციელებს ქალაქისა და 

მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვება-გატანას, რომელსაც ყოველდღიურად ემსახურება 5 ერთეული 

ნაგავმზიდი სპევ/ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ 

სოფლებში: სარეკის, ბაჯითის, ქვემოხევის, მოხვის, ცხომარეთის,უზუნთის, გაღმა მთის, 

ქორეთის, პასიეთის, სხვიტორის, კვერეთის, გორისის, გამოღმა არგვეთის, ივანწმინდის, 

მერჯევის, არგვეთის, სავანის, იცქისის, მახათაურის, შალაურის, ბახიოთის, იტავაზის, 

დურევის, ცხამის, ზედა და ქვედა ორღულის, ჩიხის, დუნთის, ჭორვილის, საირხის, 

კალვათის, მოძვის ჯალაურთის, ჭალის, პერევის, ღონის, სპეთის, ჭურნალის, იფხორის, 

კორბოულის, შომახეთის, ნიგვზარის, ხვანის, ჭალოვანის, ლიჩის, ღოდორის საუბნო 

გზების პირზე  დაგროვილი და სპეციალურ ბუნკერებში შეგროვებული 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ კვირაში ორჯერ. ქ. საჩხერის ცენტრალურ 

ქუჩებზე: ივ. გომართლის ქუჩა-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, 

ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია, მ. კოსტავას ქუჩა-რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, საავტომობილო და საცალფეხო ხიდების მიმდებარე 

ტერიტორია, თავისუფლების ქუჩიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 

ყოველდღიურად დღეში სამჯერ. ნაგვის ბუნკერები იდგება უბნებში ქალების, 

მამაკაცების, ხანდაზმულების, შშმ პირების მოთხოვნათა შესაბამისად. გომი-საჩხერე-

ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე შეგროვებული და ნაგვის ბუნკერებში 
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დაგროვებული ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ. სანიაღვრე არხებიდან ამოღებული 

ნარჩენების გატანა საჭიროებისამებრ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულია 

596 ნაგავშემკრები ურნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად 

ნაგავსაყრელზე გადის 300-350 კუბური მეტრი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი , 

სპეცავტომანქანებს უტარდებათ გამორეცხვა-დეზინფექცია ყოველდღიურად და 

ნაგავშემკრებ ურნებს კვირაში ერთხელ. აღნიშნულ საქმიანობას  ემსახურება 77 

თანამშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პერსონალი (სპეციალისტები, მეეზოვეები, მძღოლები, მტვირთავები). 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებული ქუჩები, გაზონები, ტროტუარები, 

სკვერები. შექმნილი სუფთა გარემო. სამსახურის შეუფერხებელი საქმიაობა. 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 247.6  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტში გამწვანების  ღონისძიების  განხორციელება  მნიშველოვან 

პრიორიტეტს წარმოადგენს.  პროგრამით ხორციელდება: სკვერების, გაზონების, ბაღების 

(დასვენების პარკების) მოვლა-პატრონობა, სატრანსპორტო მაგისტრალური გზის 

პირების მწვანე საფარის გაკრეჭვა-გადაბელვა, მწვანე ნარგავების განაშენიანება და 

მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებზე ხეების გადაბელვა, 

გამხმარ და ნახევრად გამხმარ ხეებზე  საჭიროების შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.  

აღნიშნული საქმიანობა ხორციელდება ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი“-ს მიერ თანამედროვე  

ტექნიკით (1 ერთეული - ბენზო საკრეჭი  მანქანა, 4 ერთეული - ბენზო ცელი, 2 

ერთეული - ბენზო ხერხი), ტარდება საგაზაფხულო მიწის სამუშაოები (საჭირო 

სამეურნეო იარაღებით), ინტენსიურად ტარდება მწვანე საფარისა და ნარგავების 

მორწყვა (მწვანე საფარის შენარჩუნება)  , საჭირო შხამ-ქიმიკატებით დამუშავება 2 

ერთეული შესაფრქვევი აპარატით.  ხორციელდება: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის 

სამუშაოები. კერძოდ: სკვერებისა და ხიდების მოაჯირების შეღებვა.  საჭიროებისამებრ 

ხორციელდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა,  განყოფილებაში დასაქმებულია 16  

სპეციალისტი, განყოფილებაზე მიმაგრებულია სპეც. ტექნიკა - ბორბლებიანი 

ექსკავატორი.    

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარგული და მოვლილი ნარგავები, გამწვანებული 

სკვერები, მოსახლეობისთვის შექმნილი დასასვენებელი გარემო. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 03 15,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" 
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ქვეროგრამის აღწერა  

 შესაბამის ლიცენზირებულ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 

ხორციელდება უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ჰუმანური/უმტკივნეულო 

მეთოდით ლასოთი/ბადით, დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე), 

სტერილიზაცია/კასტრაცია, ანტირაბიული და კომპლექსური ვაქცინაცია, 

იდენტიფიკაცია (სპეციალური ცხოველისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი 

საჭდით, ბირკით), თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და 

ყველა სხვა პროცედურის შესრულება, რაც საჭიროა ამ სფეროში არსებული ნორმებითა 

და დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკით. გაყვანილი ძაღლები ბრუნდებიან უკან 

ბუნებრივ არეალში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ქუჩებისა და სკვერებისაგან, მოსახლეობის დაცვა 

უპატრონო ცხოველთა მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიული ქმედებებისაგან. მოვლილი 

უსახლკარო ცხოველები და დაცული მოსახლეობა. 

 

 

 

 

 

მუხლი 15. განათლება 

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4098,4 ათასი ლარი. 

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები 

და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 

ათას ლარში 
პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 2023 წლის გეგმა 

04 00 განათლება 4,098.4 

04 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება 3,431.2 

04 03 განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა 257.5 

04 04 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 
409.7 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

04 01 3431,2  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის გაერთიანებული საბავშო ბაღი 

ქვეროგრამის აღწერა  

სააღმზრდელო ჯგუფებში ბავშვები -გოგოები და ბიჭები განაწილებული არიან  

ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად, საგანმანათლებლო გარემო აღჭურვილია 

განვითარებისთვის აუცილებელი მასალით და ინვენტარით. საბავშვო ბაღების 

ტერიტორია უსაფრთხოა აღსაზრდელებისთვის და თანამშრომლებისათვის, ეზო და 

შენობები ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის, პერსონალი ფლობს საჭირო უნარ-

ჩვევებს, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარით და 

ცენტრალური გათბობით. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ხარისხიანი 

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო სერვისების მიწოდება არის ის უმთავრესი 

მიზანი, რასაც საჩხერის მუნიციპალიტეტში 23 საბავშო ბაღის ათეულობით 

თანამშრომელი ემსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 

2016 წელს მიღებული კანონი სკოლამდელი აღზრდა-განათლების შესახებ და 
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შესაბამისი სტანდარტები სრულყოფილად ძალაში არ არის შესული, ქვეპროგრამის 

რესურსი შესაძლებლობას იძლევა, რომ 2022 წლიდან სრულად მოხდეს მისი 

მოთხოვნების განხორციელება. დღეისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტის საბავშვო 

ბაღებში 1410 აღსაზრდელს ემსახურება 69 აღმზრდელი და ამდენივე აღმზრდელის 

თანაშემწე. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

სერტიფიცირებული პერსონალი (აღმზრდელები, ფსიქოლოგები, ლოგოპედები), 

რომლებიც ახორციელებენ საბავშვო ბაღებში სახელმწიფოს მიერ კანონით 

განსაზღვრულ საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას, ინკლუზიური განათლების 

პრინციპების დაცვა, ბავშვებისათვის უსაფრთხო და განვითარებისათვის ხელშემწყობი 

გარემოს უზრუნველყოფა. უფრო მეტი ბავშვის ჩართვა სკოლამდელი განათლების 

სისტემაში, მშობლებთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის დანერგვა. ყველა ბაღის 

აღჭურვა ცენტრალური გათბობით, ეზოების კეთილმოწყობა დადგენილი 

სტანდარტების შესაბამისად. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

04 03 257.5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 

ქვეროგრამის აღწერა  

         საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა 

მიმართულებები: საგნობრივი, მხატვრულ-შემოქმედებითი, სპორტული, ესტეთიკური 

ციკლის წრეები, ქორეოგრაფიული სტუდიები, ფოლკლორული ანსამბლი "საწერეთლო", 

ბავშვთა საესტრადო წრეები, საბავშვო თეატრი "თე-არტი", თოჯინების თეატრი  

"კოკროჭინა", ფოლკლორის  მუნიციპალური კლუბი "თავთუხები",  ბიოლოგიის 

მუნიციპალური კავშირი და ჭადრაკის მუნიციპალური კლუბი, ასევე ფუნქციონირებს 

საბალეტო სტუდია. საგნობრივ წრეებში, კლუბებსა და სტუდიებში გაერთიანებულია 

დაახლოებით 350-მდე მოსწავლე. აქედან გოგონების რაოდენობა შეადგენს 250, ხოლო 

ბიჭების რაოდენობა 100.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 4 -ხარისხიანი განათლება გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

       პროგრამის მიზანი:  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია. 

ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება. თეატრალური 

სფეროსადმი ახალგაზრდა თაობის დაინტერესების ზრდა, სპორტში მოსწავლეთა 

ჩართულობა. 

შედეგი 1: შესაბამისი პროფილის მიხედვით მიღებული ხარისხიანი არაფორმალური 

განათლება. 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

04 04 409,7  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 
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ქვეროგრამის აღწერა  

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით არსებულ 23 ერთეულ სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში, საჭიროების მიხედვით მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ასევე 

ეზოების კეთილმოწყობა, გასართობი ინფრატსრუქტურის მონტაჟი და შენობების 

შესაბამისი საჭირო საგნებით აღჭურვა. პროგრამით იგეგმება: ქ. საჩხერეში საბავშვო 

ბაღების ეზოებში კეთილმოწყობის სამუშაოები;  საჩხერის მუნიციპალიტეტის საბავშვო 

ბაღებში და მათ ტერიტორიაზე (ეზოები) სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობითი 

სამუშაოები. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი: კომფორტული და უსაფრთხო გარემო. 

შედეგი 1: შექმნილი კომფორტული და უსაფრთხო გარემო სკოლამდელი 

დაწესებულებების აღსაზრდელებისათვის. 

 

 

 

 

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის 

დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3787,7 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებების  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და 

ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

ათას ლარში 
პროგრამულ

ი 

კოდი 

დასახელება 2023 წლის გეგმა 

05 00 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
3,787.7 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,779.3 

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 90.8 

05 01 02 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  1,032.2 

05 01 02 01 საჩხერის სპორტული სკოლა 533.5 

05 01 02 02 საჩხერის საცურაო  აუზი 283.7 

05 01 02 03 საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი 215.0 

05 01 03 სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია 656.3 

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,826.1 

05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 80.0 

05 02 02 კულტურული  ობიექტების მშენბლობა რეაბილიტაცია 607.5 

05 02 03 კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,138.6 

05 02 03 01 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 225.0 

05 02 03 02 საჩხერის კულტურის ცენტრი  358.9 

05 02 03 03 სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი 36.5 

05 02 03 04 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 101.7 
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პროგრამულ

ი 

კოდი 

დასახელება 2023 წლის გეგმა 

05 02 03 05 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 29.7 

05 02 03 06 
აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების 

სახელობის მუზეუმი 
44.0 

05 02 03 07 სამუსიკო სკოლა 214.9 

05 02 03 08 სამხატვრო სკოლა 62.5 

05 02 03 09 არგვეთის კულტურის სახლი 65.4 

05 03 ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა  პროგრამა 82.3 

05 04 რელიგიის ხელშეწყობა 100.0 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 

01 
90.8  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

სპორტული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დადეგმილი 

სპორტული ღონისძიებები ემსახურება მასობრივ სპორტში ახალგაზრდების 

ჩართულობას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის დამკვიდრება-განვითარებას:, ასევე, ქუჩის მავნე გავლენის შემცირებას და 

სპორტული მოედნებისაკენ ახალგაზრდობის ორიენტირებას. დაგეგმილი 

ღონისძიებებია: 1.შოთა ივანაშვილის სახელობის მუნიციპალური ჩემპიონატი 

ჭადრაკში; 2. 8 მარტისადმი მიძღვნილი ტურნირი ქართულ ნარდში ქალბატონებს 

შორის; 3. კალათბურთის ტურნირი ვაჟებში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის; 4. ოლეგ 

ჭიღლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი-ფეხბურთში საჯარო სკოლის 

გუნდებს შორის; 5. გოგა მანჯავიძის ხსოვნის გოგონათა ტურნირი ფრენბურთში საჯარო 

სკოლის გუნდებს შორის; 6. გოგა მანჯავიძის ხსოვნის ვაჟთაა ტურნირი ფრენბურთში 

საჯარო სკოლის გუნდებს შორის; 7. მუნიციპალური ტურნირი ტექბოლში მოყვარულთა 

შორის; 8. ყოფილი სპორტსმენისა და საჯარო მოხელის ლევან ციმაკურიძის  სახელობის 

მუნიციპალური ტურნირი მინი–ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის; 9. კალათბურთში  

მუნიციპალური ტურნირი (3X3) ქუჩის კალათბურთში. 10. აგვისტოს ომში დაღუპული 

საჩხერელი კაპრალის ირაკლი ბაზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მუნიციპალური 

ჩემპიონატი ფეხბურთში; 11. გიორგი ასანიძის სახელობის ტურნირი ძალოსნობაში–

საქართველოს ღია პირველობა; 12.  მუნიციპალური ტურნირი ნარდში  საჯარო 

მოხელეებს შორის; 13. ჭადრაკის პირველობა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის; 14. 

შაშის პირველობა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის; 15. სასკოლო სპორტული 

ოლიმპიადის მონაწილე გუნდებისათვის საჭირო სპორტული ფორმების შეძენა; 16. 

სხვადასხვა სპორტული და ტურისტული ინვენტარი; 17. სპორტის თარიღების აღნიშვნა 

სხვადასხვა სპორტული აქტივობებით წლის განმავლობაში პერიოდულად; 18. 

საფეხბურთო კლუბ "საჩხერის ჩიხურას" ვეტერან ფეხბურთელტა ამხანაგური მატჩი; 19. 

ველორბოლა მოყვარულთა შორის; 20. თამაზ ლაშხის სახელობის ტურნირი ძალოსნებს 

შორის მაგიდის ჩოგბურთში;  21. ოთხთა ტურნირი ფეხბურთში ჯონი მიქაძის თასზე; 

22. "მუხრანის თასი" - ტურნირი ფრენბურთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. 23. 

მუნიციპალური ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში  და სხვა.  
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ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი: ახალგზრდების სპორტიულ ცხოვრებაში ჩართვა. ზოგადად 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრება. საჩხერლებისათვის საყვარელი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა, 

საჩხერელი ახალგაზრდებისა და ზოგადად, მოსახლეობის სპორტულად გააქტიურება. 

მათ შორის  ჩემპიონისა და პრიზიორების წახალისება. 

შედეგი 1: წლის განმავლობაში განხორციელებული სპორტული ღონისძიებებით 

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობისა და ჩართულობის გაზრდა. 

შედეგი 2:  მასობრივ სპორტში   ახალგაზდების ჩართვით ქუჩის მავნე გავლენისაგან 

დაცვა 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საჩხერის სპორტული სკოლა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 

02 01 
533,5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა                                                                                                                                              

ქვეროგრამის აღწერა  

 საჩხერის სასპორტო სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: ფეხბურთი, 

კალათბურთი, ფრენბურთი, ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული 

ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, კარატე, ტაეკვონდო, ჭადრაკი, რაგბი, კრივი. სულ 

სასპორტო სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება ყველა სახეობაში 600 მოზარდი, 

აქედან 45 გოგონა, რომელთაც საწვრთნელი ვარჯიშები უტარდებათ ყოველ დღე კვირის 

გარდა. სკოლის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ რეგულარულად 

საქართველოს ჩემპიონატებზე და საერთაშორისო ტურნირებზე, სადაც არაერთი 

საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული. აგრეთვე სპორტსმენები რეგულარულად გადიან 

საწვრთნელ შეკრებებს. სასპორტო სკოლა ფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში 

შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურეობით, 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ყველა სპორტული წრით 

სარგებლობა უფასოა. საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები ჯილდოვდებიან 

სპორტული პრიზებით. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 3 -ჯანმრთელი ცხოვრება და 

კეთილდღეობა 

მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

 ქვეპროგრამის მიზანი: მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; მეტი 

მოზარდის ჩართვა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; მუნიციპალიტეტის სპორტული 

შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 

შედეგი 1: ბავშვთა რაოდენობების გაზრდა სპორტის ყველა სახეობაში და მათი 

ხელშეწყობა.  

შედეგი 2: სპორტული შედეგების ზრდა. 

შედეგი 3: შიდა სპორტული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საჩხერის საცურაო აუზი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 

02 02 
283,7  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის  საცურაო აუზი 
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ქვეროგრამის აღწერა  

ახალგაზრდობა საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რომელმაც მომავალში 

ცვლილებებისა და განვითარების პროცესში დიდი როლი უნდა  ითამაშოს. მათი 

განვითარებისთვის  სპორტი ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც  სხვა ნებისმიერი 

ფორმალური თუ არაფორმალური განათლება.  

ახალგაზრდების დაინტერესება, ხელშეწყობა სპორტსმენებად ჩამოყალიბებაში და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, როგორც  სახელმწფოს, ასევე 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვისაც ერთ ერთი პრიორიტეტია. 

 ქვეპროგრამის მიზანია   ხელს  შეუწყოს საჩხერის  მოსახლეობაში, განსაკუთრებით კი 

ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და სპორტის  ისეთი 

სახეობების განვითარებას  როგორიცაა:  წყალბურთი, ცურვა და თანამედროვე 

ხუთჭიდი.  თანამედროვე ხუთჭიდი  მოიცავს სპორტის შემდეგ მიმართულებებს:  

ცურვა, მიზანში სროლა, სირბილი, ფარიკაობა და ცხენოსნობა.  

თანამედროვე ხუთჭიდში შემავალი სპორტის ამ ხუთი სახეობიდან საცურაო აუზზე 

სპორტსმენები  ვარჯიშობენ და შეჯიბრებებშიც მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ 

ცურვაში, მიზანში სროლაში, სირბილსა და ფარიკაობაში. ცხენოსნობას რაც შეეხება, ამ 

ეტაპზე შესაბამისი ბაზის არქონის გამო ეს სახეობა ვერ ვითარდება.  

საცურაო აუზზე არსებული სპორტულ ჯგუფებში მთლიანობაში   80 სპორტსმენია.  

სპორტსმენების რაოდენობა  სპორტული სახეობების მიხედვით: 

 წყალბურთი-  40,  მათ შორის 40 ვაჟი 0 გოგონა; 

 ცურვა და თანამედროვე ხუთჭიდი  - 40,  მათ შორის 20  ვაჟი და  20 გოგონა; 

გენდერულ ჭრილში, რომ განვიხილოთ სპორტსმენი გოგონები საერთო 

რაოდენობის 25 % შეადგენს.  

 როგორც ჩვენს მიერ ნაწარმოებმა  სტატისტიკამ აჩვენა სპორტსმენი გოგონებისა და 

ზოგადად მდედრობითი სქესის მომხმარებლების რაოდენობა ნაკლებია სპორტსმენი 

ვაჟებისა და ზოგადად მამრობითი სქესის მომხმარებლებზე.   

სპორტსმენებთან მიმართებაში საკუთარი ძალებითა და რესურსით ჩავატარეთ მცირე 

კვლევა. კვლევისთვის  შერჩეული იქნა 6-14 წლის ასაკის  აუზის მდედრობითი სქესის 

მომხმარებლები (მშობლებთან ან კანონიერ წარმომადგენლებთან ერთად) კვლევის 

მეთოდად გამოყენებული იყო ინტერვიუ. კვლევის მიზანი იყო გაგვერკვია ქონდათ თუ 

არა სურვილი რეგულარულად ევარჯიშათ აუზზე არსებულ სპორტის რომელიმე 

სახეობაში, და თუ კი სურვილი ქონდათ, მაგრამ მაინც არ ერთვებოდნენ,  რა იყო 

მთთვის ხელის შემშლელი ფაქტორები. გამოკითხული რესპოდენტების უმრავლესობამ 

პრობლემად დაასახელა  ტრანსპორტთან შეზღუდული ხელმისაწვდომობა.   

როგორც ვიცით სხვადასხვა წრეების უმრავლსობა მუნიციპალიტეტების რაიონულ 

ცენტრშია თავმოყრილი, ეს კი  ტრანსპორტთან შეზღუდული ხელმისაწვდომობის 

პირობებში მეტ დაბრკოლებას უქმნის ახალგაზრდებს სოფლის ტიპის დასახლებებიდან. 

რადგან მათ ვარჯიშზე მოსვლა უწევთ სკოლის შემდეგ. ხოლო ვარჯიშის დამთავრებისას 

(იგულისხმება საღამოს 6 საათი ან მეტი) საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ფაქტიურად 

აღარ მოძრაობს, მათ უწევთ ქუჩაში დგომა შემთხვევითი გამვლელის იმედად. ასეთ 

სიტუაციაში მგზავრობას ვაჟები ასე თუ ისე თავს ართმევენ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 

გოგონებისთვის დიდ სირთულეს წარმოადგენს, ამიტომ ამჯობინებენ უარი თქვან 

რეგულარულ სპორტულ აქტივობაზე. ამის გამო   სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები 

ხშირად დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან რაიონულ ცენტრი მცხოვრებ 

ახალგაზრდებთან შედარებით.  

 შენიშვნა: რაიონში არ არსებობს მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. 
სოფლების მიმართულებით ძირითადად მოძრაობენ მიკრო ავტობუსები, რომლებიც 
კერძო პირების მფლობელობაშია. ისინი თვითონ განსაზღვრავენ თავიანთი მუშაობის 
დროს და განრიგს.   
გარდა სპორტული დატვირთვისა აუზი ასევე წარმოადგენს გამაჯანსაღებელ ცენტრს და 

ემსახურება წელიწადში საშუალოდ 11 000  მომხმარებელს    (სტატისტიკა    
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გაკეთებულია 2022  წლის მდგომარეობით). გენდერულ ჭრილში  სტატისტიკით 

მომხმარებელთა უმრავლესობა არის  კაცი/ვაჟი 56 % ხოლო 44 % ქალი/გოგონა. თუ 

რატომ არის ქალი/გოგონა მომხმარებელი ნაკლები ვიდრე კაცი/ვაჟი ამაზე კვლევა არ 

ჩაგვიტარებია. თუმცა ინფრასტრუქტურულად, იქნება ეს საშხაპეები, ტუალეტები, 

გასახდელები, კარადები თუ სხვა, ერთნაირადაა მოწყობილი ორივე სქესის 

წარმომადგენლებისთვის.  სპორტსმენები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს,  

მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. მეტწილად არიან 

საპრიზო  ადგილების მფლობელები. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 3 -ჯანმრთელი ცხოვრება და 

კეთილდღეობა 

მიზანი 5-გენდერული თანასწორობა 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია: 

1.ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ხელშეწყობა; 

2 .საწყალოსნო სპორტის სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა; 

3.სპორტული სახეობის - ხუთჭიდის განვითარება და ხელშეწყობა; 

4. მუნიციპალიტეტის  სახელით სხვადასხვე ღონისძიებებში მონაწილეობა. 

შედეგი 1:   საჩხერის  მოსახლეობაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობებში 

გაიზარდა სპორტით დაკავებულთა  და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევართა 

რაოდენობა; 

შედეგი 2 :  წყალბურთის  გუნდის მიღწევების გაუმჯობესება. წყალბურთელ გოგნათა 

გუნდის არსებობა.  

შედეგი 3: ცურვისა და თანამედროვე ხუთჭიდის მიღწევების გაუმჯობესება. სპორტსმენ 

გოგონათა გაზრდილი რაოდენობა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 

02 03 
215,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ  ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის 

დარბაზი 

ქვეროგრამის აღწერა  

ა(ა)იპ ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი 

სპეციალიზებულია სპორტის სახეობა ძალოსნობის მიმართულებით,რომელიც 

აერთიენებს 5 ასაკობრივ ჯგუფს. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 120 მოზარდს, 

დარბაზის აღსაზრდელები რეგულარულად მონაწილეობენ ჩემპიონატებში და 

ტურნირებში როგორც რეგიონული, ასევე ქვეყნისა და საერთაშორისო მაშტაბით.     

დარბაზი ორგანიზებას უწესვს ტრადიციულად დაგეგმილ და სიტუაციურ სპორტულ 

ღონისძიებებს. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: ძალოსნობის მასაობრიობის ზრდა, მეცადინეობებში რაც 

შეიძლება მეტი მოზარდის, მათ შორის გოგონების ჩაბმა,  მომავალი თაობის ქუჩის მავნე 

გავლენისაგან დაცვა,  მათში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მომსახურების 

ახალი ფორმების დანერგვა და მისი ხელმისაწვდომობის მიღწევა ქალაქისა და 

სოფლების მოსახლეობისათვის, მაღალ მთიანი სოფლებისათვის ადგილზე სპორტული 

დარბაზების გახსნა. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებისათვის პერსპექტიული 

სპორტსმენების აღზრდა, ახალგაზრდების წახალისების ახალი მეთოდების დანერგვა და 
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სპორტსმენთა სტიმულირების განვითარება. 

შედეგი 1:  ბავშვთა  რაოდენობის გაზრდა და მათი ხელშეწყობა. 

შედეგი 2: სპორტული შედეგის ზრდა. 

შედეგი 3: სპორტული  ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 

03 
656,3  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. იმ ტეროტრიაზე რომელიც წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება: არგვეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში სპორტული მოედნების 

რეაბილიტაცია;  სოფელ გორისაში ზედა შეყლაშვილების უბანში მინი სტადიონის 

მოწყობა;  ქ. საჩხერეში სპორტული ინფრასტრუქტურის, ტრენაჟორების რეაბილიტაცია - 

მოწყობა;  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული მოედნების კეთილმოწყობა; 

გაგრძელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთში სპორტული მოედნების 

მოწყობის სამუშაოები;  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში სპორტული 

მოედნის მოწყობის სამუშაოები. სპორტული მოედნები მოწყობილი იქნება ყველა ასაკის 

მოსახლეობისათვის -ქალები, კაცები,  ბავშვებისათვის -გოგონები და ბიჭები, ასევე შშმ 

პირთათვის. იგეგმება ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 9- მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

  ქვეპროგრამის მიზანი: განახლებული სპორტული მოედნები,  სპორტზე გაზრდილი 

ხელმისაწვდომობა. 

შედეგი 1: განახლებული სპორტული მოედნების რაოდენობა.  

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

01 
80,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 
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ქვეროგრამის აღწერა  

კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგმილი 

სხვადასხვა სახის კულტურულ-საგანმანათლებლო, თეტრალურ-მუსიკალური, 

ფესტივალ-კონკურსები, გამოფენები, თეატრალური წარმოდგენები, მუსიკლურ-

ლიტერატურული კომპიზიციები ემსახურება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ფართო 

მასების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს 

პოპულარიზაციას. ცნობილი ადამიანების პატივგებას. ასაკობრივ თაობათა შორის 

კავშირის განმტკიცებას, გართობისა და დასვენების თვალსაზრისით თავისუფალი 

დროის გონივრულად გამოყენებას, მუნიციპალიტეტის პრესტიჟისა და ღირსების 

განმტკიცებას. 

დაგეგმილი ღონისძიებებია: 9 აპრილი - ,,ვაჩუქოტ ერთმანეთს ღიმილი“ - ხსოვნის 

საღამო 2. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - საზეიმო კონცერტი; 

3სახალხო დღესასწაული-საჩხერლობა; 4.საჩხერეზე ახალი სიმღერის შქმნა, 

გაორკესტრება, სტუდიური ჩაწერა,, კლიპის გადაღება; 5 სრულიად საქართველოს 

მეშვიდე ფესტივალი ,,ქართული საგალობლები“;  6.მუსიკალურ-თეატრალური 

ღონისძიებები; 7.მუხრანის პრემია - „პოეტური მინიატურები“; 8. „ფერიცვალება“ 

ღონისძიების აღდგენა; 9.ვიქტორ ნოზაძე - პოლიტიკური მოღვაწე, რუსთველოლოგი - 

130 წლის იუბილე; 10.მედეა ჯაფარიძე დაბადებიდან 100 წლის იუბილე „მზე 

შემოდგომისა“; 11. რევაზ ჯაფარიძის 100 წლის იუბილე; 12.მხატვარ ელგუჯა ამაშუკელი 

95 წლის იუბილე; 13. ზურაბ ტატაძიძის - გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი - 95 

წლის იუბილე; 14. ექიმ სევერიან ჭოღოშვილის  და 145 წლის იუბილე; 15.პოლკოვნიკ 

ბესიკ ქუთათელაძის 65 წლის იუბილე; 16.მხატვარ სოსო წერეთლის 65 წლის იუბილე -

„ჯინსების თაობა“; 17.საშობაო-საახალწლო  ღონისძიება; 18.კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლთა ფოტო გამოფენა; 19.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ამსახველი ცნობარის გამოცემა 

(ფერადი) და სხვა.    

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:  მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება, ჭეშმარიტად 

ეროვნულ ფასეულობებზე ორიენტირების პროცესის განვითარება, ამ პროცესის 

გააქტივებაში თავისი ადგილისა და როლის ზუსტად განსაზღვრა-გამოყენებისათვის 

კულტურულ-საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი საქმიანობის სტიმულირება. 

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება, 

შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაციის  ამაღლება. 

შედეგი 1: წლის განმავლობაში განხორციელებული  ღონისძიებებით მოსარგებლე 

ბენეფიციართა რაოდენობისა და ჩართულობის გაზრდა. 

შედეგი 2: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია ტურისტული 

თვალსაზრისით, ვიზიტორემის მოზიდვა.სარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობისა და 

ჩართულობის გაზრდა. 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

კულტურული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

02 
607,5  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მშენებლობა და  ინფრასტრუტურის 
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მოწესრიგება. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება: მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 

არსებული კულტურული ობიექტების (მუზეუმები, კულტურის სახლები და სხვა) რგპფ 

-ის  თანადაფინანსება; მუნიციპალიტეტის მაშტაბით არსებული კულტურული 

ობიექტების (მუზეუმები, კულტურის სახლები და სხვა) რეაბილიტაცია;  

რგპფ -,,ჯრუჭის" მონასტრის გუმბათისა და სამრეკლოს რეაბილიტაცია.   

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:    ისტორიულ-კულტურული ძეგლები წარმოადგენენ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის სავიზიტო ბარათს, შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობა 

მიიღებს გარკვეულ სარგებელს, როგორც დასაქმების ასევე ჩამოსული მნახველისა და 

ტურისტული ნაკადის მომსახურების კუთხით. 

შედეგი 1: რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტები  და შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალი. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 01 
225,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა 

ქვეროგრამის აღწერა  

     რადგან საქართველოში სულ უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები და იზრდება 

ციფრული მომსახურება, წიგნიერება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. იგი 

აგრეთვე ზრდის დასაქმებისა და უმაღლესი განათლების შესაძლებლობას, რაც თავის 

მხრივ უზრუნველყოფს მოდერნიზაციის, განათლებისა და ეკონომიკური ზრდის უფრო 

დიდ პერსპექტივებს. ბიბლიოთეკას, როგორც საკითხავი მასალების უაღრესად 

ხელმისაწვდომ წყაროსა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ცენტრს, აქვს უდიდესი 

შესაძლებლობა ხელი შეუწყოს წიგნიერების განვითარებას, როგორც საქალაქო ასევე 

სასოფლო თემებში. ფართო საზოგადოებისათვის მრავალფეროვანი ინფორმაციის 

უსასყიდლო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, დემოკრატიული კულტურის 

განვითარებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით.  დაგეგმილია, რომ 

ბიბლიოთეკა გახდეს ერთ-ერთი ინიციატორი, მამოძრავებელი ძალა და სანდო 

პარტნიორი ისეთი პროგრამებისა და მიზნების განხორციელებისათვის როგორიცაა: 

1. განათლების ინფორმაციული საშუალებების განვითარება. 

2.  საინფორმაციო სისტემების განვითარება. 

3.  დემოკრატიის განვითარება, სოციალური ჩართულობა. 

4. მემკვიდრეობის დაცვა, არქივების შექმნა. 

5. ბიზნესის, სოფლის მეურნეობის განვითარება და მოქალაქეთა ცხოვრების დონის 

ამაღლება. 

6. ახალგაზრდობისა და საბავშვო პროგრამები. 

7. ინოვაციური საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება. 

გარდა ამისა მომხმარებელთა პატივისცემა და ინფორმაციის თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, განუხრელად ასაკის, რასის, სქესის, რელიგიის, 

ეროვნების, ენის და სოციალური სტატუსისა, საქართველოს კულტურული, რელიგიური 

და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება. პასუხისმგებლობა დემოკრატიის 

ხელშეწყობაზე, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების და საზოგადოებრივი 

ბიბლიოთეკის მშენებლობაზე ვალდებულებების აღება.  უფასო ცოდნის, განათლებისა 

და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის, რაც 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ადგილობრივი ისტორიისა და კულტურის 
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განვითარების  ხელშეწყობით ეროვნული თვითმყოფადობის განვითარება.  

ბიბლიოთეკარების მოტივაციის კვალიფიკაციის ამაღლება იმისათვის, რომ ისინი 

ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისათვის სანდო და კვალიფიციურ მრჩევლებად. უფასო 

საინფორმაციო და საკონსულტაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება, ახალი  ციფრული საშუალებების და ელექტრონული სერვისების 

გავრცელება სასოფლო ბიბლიოთეკა-განყოფილებებში.  ქვეპროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობასთან.   ეწყობა სხვადასხვა სახის 

მასობრივი ღონისძიებები. ბიბლიოთეკაში შექმნილია ისეთი ფიზიკური და 

ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება    ხელმისაწვდომი და მისაღები 

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის.  ბიბლიოთეკის ბაზაზე  არსებობს გაზეთ 

,,მოდინახეს’’ რედაქცია.  გაზეთი იბეჭდება ყოველთვიურად.  სწორედ ამ ქვეპროგრამის 

განხორციელებას ემსახურება რაიონში არსებული ერთი მთავარი და 15 სასოფლო 

ბიბლიოთეკა-განყოფილება 144000 ეგზამპლარი წიგნადი ფონდითა და ელექტრონული 

ტექნოლოგიებით. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეროგრამის მიზანი: მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა, ინფორმაციის სწრაფი 

მიწოდება თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

შედეგი1:  :     წიგნადი ფონდის რაოდენობის ზრდა 

 შედეგი2:     წიგნის გაცემის ზრდა 

შედეგი3:     მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საჩხერის კულტურის ცენტრი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 02 
358,9 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი 

ქვეროგრამის აღწერა  

კულტურის ცენტრი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებებით: 

      . ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების სტუდიები 

და ანსამბლები. 

      . პაოლო იაშვილის სახელობის სახალხო თეატრი. 

      . მამია ხატელიშვილის სახელობის სამუსიკო სტუდია,სადაც ფუნქციონირებს 

ფორტეპიონოს და ვიოლინოს კლასები,გიტარის შემსწავლელთა წრე,ვაჟთა სიმ-ღერის 

ანსამბლი ,,განთიადი“,ბავშვთა ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი.სტუდიებსა და 

ანსამბლებში გაერთიანებულია 300-მდე ბავშვი,მათ შორის 175 გოგონაა და 125 ვაჟი. 

      . სალოტბარო სკოლა  

     . კულტურის ცენტრი მუშაობს თვითშემოქმედებითი ნიმუშების მოძიებისა და 

პოპულარიზაციის,აგრეთვე რეწვის ოსტატებისა და თვითნასწავლი მხატვრების 

აღმოჩენისა და მათთვის ხელის შეწყობის კუთხით.ასევე ხდება ხალხური 

პოეზიის,ხალხური სიმღერისა და ზეპირსიტყვიერების ოსტატთა მოძიება და მათი 

ჩართვა ფოლკლორულ ფესტივალებსა და  სახალხო ზეიმებში. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:  ეროვნული კულტურული ღირებულებების შენარჩუნება და 

პოპულარიზაცია: მომავალ თაობებში ეროვნული კულტურისა და ხელოვნებისადმი 

ინტერესის გაღვივება, კულტურულ პროცესებში ადგილობრივი საზოგადოების 

აქტურად ჩართვა და მისთვის ხარისხიანი პროდუქციის მიწოდება, ცენტრის მიერ 

შექმნილი კულტურული ღირებულებების გატანა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო 

ასპარზზე. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მომავალი თაობის მაღალ სულიერ და 

ზნეობრივ პრინციპებზე აღზრდის ხელშეწყობა. 

შედეგი1: გაიზრდება კულტურულ ღონისძიებებზე დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა. 
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შედეგი2: გაიზრდება სტუდიებსა და ანსამბლებში ჩართული ბავშვთა რაოდენობა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 03 
36,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი 

ქვეროგრამის აღწერა  

კულტურის ცენტრში იგეგმება სხვადასხვა წრეების დამატება, დაინტერესება 

სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, რაც გამოიწვევს მოსწავლე–

ახალგაზრდობის დაინტერესებას და გაზრდის მოსწავლეთა რაოდენობას.   სარეკის 

კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა წრეები და სტუდიები:  

ქორეოგრაფიული სტუდია, მუსიკალური სტუდია, ინგლისურის წრე, მხატვრული წრე,  

წრეებში მოსწავლეთა რაოდენობა  შეადგენს  25 მათ შორის 13 გოგოა  12 ბიჭი.  სარეკის 

კულტურის სახლი აქტიურად თანამშრომლობს  სარეკის საჯარო სკოლასა და სასოფლო 

ბიბლიოთეკასთან 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:   სარეკის თემის მოსახლეობის,  განსაკუთრებით მოსწავლე–

ახალგაზრდობის სპორტულ და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელშეწყობა, აქტიური 

მონაწილეობა  ფესტივლებსა და კონკურსებში. შემოქმედებითი ჯგუფების ხელშეწყობა. 

შედეგი1:  კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა და წრეებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 04 
101,7 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმი" 

ქვეროგრამის აღწერა  

,,მუზეუმებისა“  და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საკანონმდებლო და 

საინსტრუქციო მოთხოვნების შესატყვისი ურთიერთობების რეგულირება.სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, კრიზისული სიტუაციების მართვა და 

ტურისტების მოზიდვა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: სამუზეუმო პოლიტიკის გატარება. კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება 

და ჩართულობა სამუზეუმო მუშაობაში. მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესება. 

შედეგი 1: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და სხვადასხვა ობიექტების დაცვა.  

შედეგი 2: სამეცნიერო-სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამებისა და საინფორმაციო 

ლიტერატურის შექმნა და გავრცელება. 

შედეგი 3: ეთნოკულტურის პოპულარიზაცია. 

შედეგი 4: სამუზეუმო ფონდის შევსება. 
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შედეგი 5: ტურისტულ-საექსკურსიო ჯგუფების მოზიდვა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 05 
29,7 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ს.ს.ი.პ.  აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  მუზეუმი 

ქვეროგრამის აღწერა  

     მუზეუმი  თავის  საქმიანობაში  უდიდეს  ყურადღებას  უთმობს  

დამთვალიერებელთა  სხვადასხვა  კატეგორიასთან  შეხვედრასა და  მათ  სათანადო  

მომსახურებას.  აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო  მუზეუმში  მნახველებს  საშუალება  

აქვთ  გაეცნონ  პოეტის  მემორიალურ  ნივთებს,  სოფელ სავანეში  ძიძისეულ ქოხს, იქ 

განთავსებულ  აკაკის  დროინდელ შუა ცეცხლის ჯერას,  სპილენძის ჭურჭელსა და 

სხვადასხვა ნივთებს ,  ხის საძინებელ ტახტს, სადაც მთელი ოჯახის ჯალაბობა  

თავსდებოდა,   სოფელ სხვიტორში   საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილ მგოსნის 

ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველ განახლებულ გამოფენას,  ხოლო 

როსტომისეულ სასახლეში  აკაკის  ოთახს,   სადაც დაიბადა და გარდაიცვალა მგოსანი, 

დამხმარე მეურნეობას ბეღლებით, მარანით,  სახაბაზოთი,   სასიმინდით  და  

თავადთათვის დამახასიათებელ ყოფისა და ცხოვრების ამსახველი მომენტებით. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

  ქვეპროგრამის მიზანი: თავისი  მაღალპროფესიული  საქმიანობით  მუზეუმი  აღწევს   

მთავარ  მიზანს,  რაც  ითვალისწინებს  მგოსნის ცხოვრების  და  შემოქმედების  

პოპულარიზაციას. 

შედეგი1:  სამუზეუმო საქმიანობის მენეჯმენტის გაუმჯობესება, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა მოზიდვა. 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების 

სახელობის მუზეუმი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 06 
44,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი 

ქვეროგრამის აღწერა  

მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 445 ექსპონატი. მუზეუმი წლის 

განმავლობაში ემსახურება 320 ვიზიტორს. მუზეუმის ინიციატივით იგეგმება შემდეგი 

ღონისძიებების ჩატარება:  

1. კონსტანტინე წერეთლის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

2. სოსო წერეთლის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

3. „ღამე მუზეუმში“; 18 ნოემბერს „თვითმფრინავის ბიჭების“ გახსენება; 

4. საირხის წმინდა ნინოს მართლმადიდებლური გიმნაზიის მოსწავლეებთან 

ერთად ლიტერატურული საღამო. ტრაგედიის დღისადმი მიძღვნილი 

შემოქმედებითი საღამო; 

მუზეუმი განსაკუთრებით იტვირთება სასწავლო წლის დამთავრების პერიოდში 

ექსკურსიებით და ჩამოსული სტუმრებით. 

მუზეუმი წლის განმავლობაში შეუფერხებლად მუშაობს.                                              
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ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

 ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებები, სოსო წერეთლის 

სახელობის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების არაჩვეულებრივი ხელოვნების 

ნიმუშების გამოფენა, ფართო საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დაინტერესება. 

შედეგი1:  მუზეუმში ვიზიტორების მოზიდვა და რაოდენობის გაზრდა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სამუსიკო სკოლა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 07 
214,9 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის საჩხერის სამუსიკო სკოლა 

ქვეროგრამის აღწერა  

სამუსიკო სკოლაში მუსიკალურ განათლებას ღებულობს 270 მოსწავლე, (ვაჟი 60, გოგონა 

210), მათ შორის საფორტეპიანო განყოფილებაზე სწავლობს 185 მოსწავლე, სავიოლინო 

განყოფილებაზე 8 მოსწავლე, ხალხურ საკრავებზე 25 მოსწავლე, საესტრადო 

განყოფილებაზე 22 მოსწავლე, ფოლკლორულ ანსამბლში ირიცხება 30 მოსწავლე.                                                                                                              

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, 

პროპაგანდა, მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, 

მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, განსაკუთრებული მუსაკალური 

ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, სიმღერის, ფოლკლორის და 

სხვადასხვა ინსტრუმენტების შესწავლა. 

შედეგი 1:  გაიზარდოს მუსიკის შესწავლის მსურველთა რაოდენობა. 

შედეგი 2:  საერთაშორისო და რესპუბლიკურ კონკურსებსა და ფესტივალებზე საპრიზო 

ადგილების გაზრდა. 

შედეგი 3:  ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სამხატვრო სკოლა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 08 
62,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ სოსო წერეთლის სახელობის საჩხერის სამხატვრო სკოლა 

ქვეროგრამის აღწერა  

  ქვეპროგრამა მოიცავს საჩხერის მუნიციპალიტეტში მოქმედი დაწყებითი სამხატვრო 

განათლების ერთი სკოლის დაფინანსებას, სადაც საბაზისო სამხატვრო განათლებას 

იღებს 183 ბავშვი. აქედან 102 მოსწავლე გოგონაა და 81 ბიჭი.  

   ქვეპროგრამის ამოცანას წარმოადგენს: -სასწავლო ვადის ფარგლებში, რომელიც 

შეადგენს 6 წელს შეუქმნას მოსწავლეებს შესაბამისი პირობები ინდივინდუალური 

შემოქმედების განვითარებისთვის, იზრუნოს მათი ესთეთიკური გემოვნების 

ჩამოყალიბებაზე, ასწავლოს სხვადასხვა სამხატვრო მასალების ,, ზეთი, აკრილი, გუაში, 

აკვარელი, ფანქარი, პასტელი, ტუში“ გამოყენებით, მრავალფეროვანი ნახატების შექმნა, 

მოსწავლეებმა შეძლონ ხელოვნების უიშვიათეს ნიმუშებში ამ მასალების ამოცნობა. - 

ხელოვნების ნიმუშებში ნახატის კონცეფციის ამოცნობა და მათი დაკავშირება მხატვრის 

ჩანაფიქრთან. გამოყენებითი ხელოვნების თავისებურებების დაუფლება, ქართული და 

მსოფლიო ხელოვნების შედევრების გაცნობა, ფერწერისა და გრაფიკის საფუძვლების 

შესწავლა, სივრცითი პერსპექტივის გამოყენებით ნახატის აგება, პორტრეტში 
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გადმოცემული შინაგანი სულიერებისა და ხასიათის შემეცნება, ავტოპორტრეტის 

დახატვა, ფიგურების გამოყენებით კომპოზიციების შექმნა. ქანდაკებების, ბიუსტების, 

ბარელიეფების დახატვით ვიზუალური მეხსიერების გამომუშავება. პლასტიკური 

ანატომიის საფუძვლების შესწავლა, საქართველოს კულტურული და მატერიალური 

ძეგლების თავისებურებების გამოვლინება სხვადასხვა კუთხეების მაგალითებზე, 

ეთნიკურ უმცირესობათა ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა. სამუშაო პროცესი მოიცავს: 

მოსწავლეთა რეგულარულ დასწრებას გაკვეთილებზე, ჯგუფების მიხედვით შესაბამისი 

დავალებების მიცემას და შემეცნებას, ინდივიდუალური სამხატვრო ჩვევების 

გამომუშავებას, კომპოზიციების დამოუკიდებლად შედგენას, ფერების შეხამების 

შესწავლას, საღებავების შერევით სხვადასხვა ფერების მიღებას. აღსანიშნავია შემდეგი 

გარემოება: წლების მანძილზე გეგმაზომიერად და მართებულად წარმართულმა 

სწავლის პროცესმა თავისი შედეგი უკვე გამოიღო. 2013 წლიდან მიმდინარე 

პერიოდამდე მონაწილეობას ვიღებთ მსოფლიოს ბავშვთა ნახატების  

საერთაშორისოკონკურსებში. გვაქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები: ვერცხლის და 

ბრინჯაოს მედლები, საპატიო დიპლომები და სერთიფიკატები. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

 ქვეპროგრამის მიზანი: 

ხატვის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულ ყოველწლიურ კონკურსებში სკოლის 

ნორჩ მხატვართა წარდგინება, ქვეყნის მაშტაბით სხვადასხვა კულტურულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, ბავშვებში ხელოვნებისადმი პროფესიული 

დამოკიდებულების განვითარება და უმაღლესი განათლების მიღებისათვის 

საფუძვლების ჩაყრა. საგაზაფხულო ნდა საშემოდგომო პლენერების გამართვა, 

საქართველოს ისტორიული ძეგლების მონახულების და დახატვის მიზნით 

შემეცნებითი ექსკურსიების მოწყობა. 

შედეგი1: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხატვის პოპულიზაცია და მოსწავლეთა 

კონტიგენტის მნიშვნელოვანი გაზრდა გონივრულ რაოდენობამდე, მონაწილეობა 

სხვადასხვა ღონისძიებებში.                  

შედეგი2: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ბავშვთა ნახატების კონკურსებში (ჩეხეთი, 

ბულგარეთი, აშშ, იაპონია და ა.შ) ყოველწლიურად მონაწილეობის მიღება და ნორჩ 

მხატვართა საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვანა, საპრიზო ადგილების აღება. 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
არგვეთის კულტურის სახლი 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

03 09 
65,4 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი 

ქვეროგრამის აღწერა  

კულტურის  სახლში  გაერთიანებულია  სხვადასხვა  სახის  წრეები  და  სტუდიები:   

ქორეოგრაფიული  ანსამბლი „ მუხრანელები“,   მუსიკალური   და  ქორეოგრაფიული   

სტუდია,   ფოლკლორული  ანსამბლი  „არგვეთი“,  ქართულ  ხალხურ   საკრავთა  

ანსამბლი  „ციცინათელა,   ბავშვთა   ქართული  სიმღერების   შემსწავლელი  წრე  „აისი“,   

ქართულ  ხალხური   ისტრუმენტებზე   დაკვრის   (ფანდური,  ჩონგური,  ბას ფანდური)    

შემსწავლელი  წრე,       წრეებში  მონაწილეთა  რაოდენობა  შეადგენს  160,  მათ  შორის  

95 ქალი,  65 კაცი. 
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ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:  შემოქმედებითი პროცესებისა და ფოლკლორული ჯგუფების 

ხელშეწყობა; მივიწყებული ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენა და შენარჩუნება, 

ლიტერატურული  წარმოდგენების გამართვა; ახალგაზრდებში ეროვნული 

ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის  გაღვივება. 

შედეგი 1:  კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და 

ხელშეწყობა  კულტურისა  და სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა 
დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 03 82,3 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

ტურიზმისა და ახალგაზდულ ღონისძიებათა პროგრამის განხორციელების ფარგლებში 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის, ასევე, ახალგაზრდული სერვისების 

განვითარების პროცესში ახალგაზდების მეტი ჩართულობის მიზნით 2023 წელს 

დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებივ მორგებულია საჩხერელი 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების ინტერესებზე, ასევე ემსახურება მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 29 წლამდე თითოეული მოქალაქის განვითარება -გააქტიურებას.  ტურიზმის 

მიმართულებით დაგეგმილია ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობა , ტურისტულად 

საინტერესოა ადგილების მარკირება, საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება. 

დაგეგმილი ღონისძიებები: 

1. საჩხერელი ბავშვებისა და ახლაგზრდებისათვის შობა - ახალი წლის მილოცვა 

2. კონკურსი ყველაზე ინოვაციურ ახალგაზდულ პროექტზე, პროექტის 

მხარდაჭერა - დაფინანსება; 

3. ახალგაზდებისთვის ტრენინგ - სემინარის მოწყობა; 

4. დეკლამატორთა მუნიციპალური და რეგიონული კონკურსები -„საჩხერე -

პოეტების სავანე“; 

5. ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშრებული საზეიმო ღონისძიება; 

6. ფოტო -კონკურსი  და გამოფენა ახალგაზდა მოყვარულ ფოტო ხელოვანთა 

მონაწილეობით; 

7. ენის დღისადმი მიძღვნილი კალიგრაფიის  კონკურსი „ქართული ხელნაწერი“; 

8. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესტან დაკავშირებით საზეიმო 

ღონისძიებების გამართვა; 

9. თანამედროვე ქართველ მწერალთან და რეჟისორთან შეხვედრა; 

10. საბავშვო ზღაპრების ფესტივალი „წითელქუდა“ 

11. თეატრალური ფესტივალი „ელისაბედი“ 

12. ეროვნული მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა; 

13. ტურისტული ფესტივალის გამართვა 

14. ტურისტულად მნიშვნელოვანი ატრაქციის მანიშნებელი აბრების დამზადება და 

სხვა. 
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ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი   

შესაძლებლობების  სწორად გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების 

წახალისება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, 

სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების 

დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და 

ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური  

ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ტურიზმის განვითარება ადგილობრივ 

დონეზე, ღვინის ტურიზმის, საოჯახო მეურნეობების ხელშეწყობა, ტურისტულ 

ატრაქციებზე  სტანდარტების  შესაბამისი აბრების დამზადება. 

შედეგი 1: წლის განმავლობაში განხორციელებული  ღონისძიებებით მოსარგებლე 

ბენეფიციართა რაოდენობისა და ჩართულობის გაზრდა. 

შედეგი 2: მუნიციპალიტეტში მოქმედი საოჯახო მარნებისა და სასტუმროების 

რაოდენობის გაზრდა, მანიშნებელი აბრის დამზადება. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი რელიგიის ხელშეწყობა 
დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 04 100,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ   ,,ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია" 

ქვეროგრამის აღწერა  

ჭიათურა-საჩხერის ეპარქიის განვითარების ფონდი, აერთიანებს, ჭიათურისა და 

საჩხერის ეპარქიაში არსებულ ეკლესია-მონასტრებს. სადაც, შაბათ-კვირას და 

სადღესასწაულო დღეებში იმართება წირვა-ლოცვა. ეპარქიაში არსებობს საეკლესიო 

სამსახურისთვის შექმნილი სკოლა, სადაც ისწავლება გალობა და მედავითნეობა. ამ 

ფონდის შემწეობით იმართება სხვადასხვა ქრისტიანული ღონისძიბები. ასევე იგეგმება 

წმიდა ნინოს სახელობის ტაძრის  მიმდებარედ დამხმარე სათავსების მოწყობა. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი:  საეკლესიო მსახურების ხელშეწყობას,  ეპარქიის სახელით, 

საეკლესიო ღონისძიებების ჩატარება. 

შედეგი 1:  ქრისტიანული სარწმუნოების გაზრდა მოსახლეობაში. 

 

 

 

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის 

დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1480,6 ათასი ლარი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და 

ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

ათას ლარში 

 
პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 2023 წლის გეგმა 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 1,480.6 

06 01  ჯანდაცვის პროგრამები 167.2 

06 02  სოციალური პროგრამები 1,276.1 

06 02 01  ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა 550.0 
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პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 2023 წლის გეგმა 

06 02 02 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის 

უზრუნველყოფა 78.0 

06 02 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 55.0 

06 02 02 02 
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების 

სუბსიდირება 23.0 

06 02 03 
ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით 

გასაცემი დახმარებები 40.0 

06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 400.0 

06 02 05 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 40.0 

02 06 06 უფასო სასადილოს დაფინანსება 68.0 

02 06 07 სარიტუალო ხარჯები 5.0 

02 06 09 
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების 

სუბსიდირება 30.1 

02 06 10 
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

დახმარება 50.0 

06 02 11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 15.0 

06 03  ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია 7.3 

06 04 ინტეგრირებული დღის ცენტრი 30.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ჯანდაცვის პროგრამები 
დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 01 167,2 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

ქვეროგრამის აღწერა  

ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა: (იმუნიზაცია, გადამდებ და 

არაგადამდებ დაავადებათა მართვა,პარაზიტოლოგიური დაავადებები,ანტირაბიული - 

ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა,  COVID-19 –

ის პანდემია  და მისი მართვა.)პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის ღონისძიებების გატარება 

,დელეგირებული  საზოგადოებრივი ჯან.დაცვის  სახელმწიფო პროგრამების შესრულება. 

საზოგადოებრივი ჯან.დაცვის ინტეგრირებული პროგრამა ითვალისწინებს გადამდებ 

დაავადებათა გავრცელების პრევენციას,(ესენია: ,,C” ჰეპატიტი ,შიდსი, ტუბერკულოზი,) 

აღნიშნული პროგრამა მრავალწლიანია  , გამოკვლევები და მკურნალობა  უფასოა ყველა 

მოქალაქისათვის. 2025 წლის წინასწარი პროგნოზით  ინტეგრირებული კვლევა 
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ჩაუტარდება  მოსახლეობის 95%- ს. ყველა ვირუს დადასტურებულ პირის  ბიოლოგიური 

მასალა (პლაზმა)   გაიგზავნება  კონფირმაციული (დამატებით) კვლევისათვის  ლუგარის 

ლაბორატორიაში. დაინფიცირებულ პირს ჩაუტარდება შესაბამისი მკურნალობა.  

ჯან.დაცვის პროგრამებში  მუშაობა  სისტემატიურად  აისახება ლოჯისტიკის ელ. 

მოდულში.  ჩატარდება  პარაზიტულ დაავადებათა  გადამტანი მწერების  ( კოღო, 

ტკიპები, მოსკიტები)საწინააღმდეგო  ღონისძიებები,  ჩატარდება საბონიფიკაციო 

სამუშაოები( ჭაობების და წყალსატევების გაწმენდა, თევზი გამბუზიის  გავრცელება), 

სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში დიდი ყურადღება დაეთმობა სანიტარულ - 

ჰიგიენური წესების დაცვას.( ხელსაბანები , გამდინარე ცივი და თბილი წყალი, 

კანალიზაცის, დეზინფექცია). 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი: აცრებით მოცული იყოს 0-14 წლის ბავშვთა აბსულუტური 

უმრავლესობა 98%; ბავშვთა ორგანიზებულ დაწესებულებებში( სკოლები, ბაღები) 

ჰიგიენის ნორმების დაცვა, წყალმომარაგებით და  კანალიზაციით უზრუნველყოფა-140; 

ბავშვთა ორგანიზებულ დაწესებულებებში( სკოლები, ბაღები) ჰიგიენის ნორმებით დაცვა, 

წყალმომარაგებით და  კანალიზაციით უზრუნველყოფა-900; ანტირაბიული ვაქცინისა და 

იმუნოგლობულინის შეუფერხებელი მიწოდება ამცრელ დაწესებულებაზე. შეტყობინების 

მიღებიდან მყისიერი რეაგირება, უკუკავშირი ვეტ სამსახურთან.(ცხოველებზე ვეტ 

.კონტროლი)-600; რაიონის მოსახლეობის 95% გამოკვლეული იყოს C ჰეპატიტის და 

შიდსის  ვირუსზე; (ტემპერატურა, ხველა)პაციენტი, მოხდეს პოზიტივების დროული 

იზოლაცია, კონტაქტების მოძიება. პირველ წყაროს დადგენა.   სტრატეგიული მიზანია  

პანდემიის დასრულება მსოფლიოში და ჩვენ სამშობლოში.  საგანმანათლებო შინაარსის 

შეხვედრები მოსახლეობასთან  კოვიდ საწინააღმდეგო  სახელმწიფო რეგულაციების 

შესახებ, კოვიდ ვაქცინაცია როგორც ვირუსისგან დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო 

საშუალება. 

შედეგი 1:  იმუნიზაცია, აცრებით მოცვა; 

შედეგი 2: ინფექციურ დაავ.მართვა.(დიარეა, შიგელა,სალმონელა); 

შედეგი 3: ანტირაბიული (ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები) 

შედეგი 4: C ჰეპატიტის  ელიმინაციის  სახ.პროგრამა; 

შედეგი 5:  COVID -19  პანდემია და მისი მართვა; 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

01 
550,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან   გათვალისწინებულია დახმარება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგიტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელნიც 

საჭიროებენ დახმარებას,  კერძოდ: ა)მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებათ გეგმიური  

და გადაუდებელი სტაციონარული-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო 

მომსახურება მიეცემათ 2000(ორი ათასი) ლარამდე ერთჯერადად, ხოლო მოქალაქეს, 

რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001-ზე 

ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შასაძელებლობის სტატუსის და ვეტერანის 

სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 3000 ლარის 

ოდენობით. თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის 

წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების ანგარიშზე.    ბ)მოქალაქეები, რომლებსაც 

ესაჭიროებათ სხვადასხვა  სახის კვლევა 500 (ხუთას) ლარამდე, ხოლო მოქალაქეს, 
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რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001-ზე 

ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შასაძელებლობის სტატუსის და ვეტერანის 

სტატუსის მქონე მოქალაქესარაუმეტეს 1000 (ათას) ლარამდე ოდენობით;  თანხა ირიცხება 

შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე 

დაწესებულების ანგარიშზე.   გ) საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  

რეგისტრირებულ, ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს (გარდა იმ პირისა, რომელიც 

დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და 

რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000), რომელიც მოიხმარს ,,ქრონიკული 

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში 

დაავადებათა ჩამონათვალისა და მედიკამენტების გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 8 

აგვისტოს №01-177/ო ბრძანებით განსაზღვრულ მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება 

ყოველთვიურად მედიკამენტების ღირებულების 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 

50 (ორმოცდაათი) ლარისა, ხოლო საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს,რომელიც მოიხმარს 

ზემოაღნიშნული მედიკამენტების გარდა სხვა მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება 

ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე თანხის ოდენობით.  დ) მოქალაქეები, 

რომლებიც თირკმლის უკმარისობის გამო, გადიან დიალიზით მკურნალობის კურსს 

სხვადასხვა ქალაქში მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 

ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე 

მოქალაქეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. თანხა ირიცხება ბენეფიციარის 

პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე.  ე)ონკოჰემატოლოგიური დაავადების 

(ლეიკემია) მქონე მოქალაქეები"არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება 

ყოველთვიურად 200  (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს 

მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100  (ასი) ლარის ოდენობით.  

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:  გადახდისუუნარო მოქალაქის მაქსიმალური მხარდაჭერა 

ჯანდაცვის სერვისზე წვდომის კუთხით და გრძელვადიან პერსპექტივაში 

გადახდისუნარიანი მოქალაქის მიღება, რათა მან თვითონ შეძლოს აღნიშნული სერვისით 

სარგებლობა. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ოჯახის თანადგომა 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური 

დაცვა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

02 01 
55,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება 

ერთჯერადად   200  (ორასი) ლარის ოდენობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირს, რომელსაც ესაჭიროება ინდივიდუალური დამხმარე საშუალება და რომელიც არ 

ფინანსდება ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიეცემა 

დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ანაზღაურება 

მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სერვისის მიმწოდებელი 

დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა 

მიზანი 10 -შემცირებული უთანასწორობა 
გენდერული დიახ 
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ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაქსიმალური 

ინტეგრაცია საზოგადოებაში, წვდომა საზოგადოებრივ სერვისებზე და მათთვის 

ადაპტირებული გარემოს ხელმისაწვდომობა. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა  თანადგომა 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების 

სუბსიდირება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

02 02 
23,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ  საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალი 

ქვეროგრამის აღწერა  

ბენეფიციარების ტრიგერების შეფასება, ქცევის მართვის პროგრამის დაგეგმვა, 

განხორციელება, ზედამხედველობა. ბენეფიციართა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია. 

ბენეფიციართა ფსიქოლოგიური შეფასებები, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და 

სოციალური ინტეგრაცია.  სენსორული უნარების განვითარება, ფუნქციური უნარების 

განვითარება, ასევე მეტყველების, ფიზიკური და აკადემიური უნარების განვითარება. 

დღის ცენტრში ბავშვები სხვადასხვა აქტივობებით არიან დაკავებული, ერთ-ერთი 

ასეთი საქმიანობა არის სენსორული სათამაშოების დამზადება პედაგოგის დახმარებით, 

რაც ხელს უწყობს ბავშვებში სხვადასხვა შეგრძნების და აღქმის განვითარებას. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის მიზანი: შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის და ცხოვრების ხარისხის 

გაზრდის ხელსეწყობა. 6-14წლამდე ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა; 14-18 

წლამდე წინარე პროფესიული მომზადება (მაგ: საშედეგი 1: შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებში   სუციალური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება. 

შედეგი 2: ბენეფიციარების უმრავლესობის დღის ცენტრის პარალელურად   საჯარო 

სკოლაში სიარული. 

შედეგი 3:  14-18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების 

პროფესიულიუნარ-ჩვევების გაზრდა.მზარეულოს აქტივობა და სხვა). 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი 

ფორმით გასაცემი დახმარებები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

03 
40,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

    საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე  

ვეტერანს, რომელიც ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა 

დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.     

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: ომის მონაწილე ვეტერანთა მხარდაჭერა. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა თანადგომა. 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

04 
400,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც 

შეეძინება მეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით )მიეცემა დახმარება 

ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსე და მეტი შვილის შეძენის 

შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით), 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 2.საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულს (100 წელი და 

ზევით) მიეცემა დახმარება  ერთჯერადად  1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 

3.აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 700 

(შვიდასი) ლარამდე ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ: დედით ან მამით ობოლ, 

მარტოხელ მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი 

შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც 

აქვთ მინიჭებული 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა), საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მშობლის და  შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლო  შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს – 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით. 4.. 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ 

ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველ მძიმე 

საყოფაცხოვრებო  პირობებში, იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში 

(100001 ნაკლები ქულის მქონე ოჯახი), არ აქვს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი 

და საკუთარი სახსრებით ეწევა საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით 

სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემა დახმარება 

ერთჯერადად არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით. ოჯახის 

საცხოვრებელი მდგომარეობის  შესახებ დასკვნას ადგენს ამ მიზნით შექმნილი სამუშაო 

ჯგუფი. 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს 

განსაკუთრებულ  შემთხევაში, სამუშაო  ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაძლებელია  

მიეცეს დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი)  ლარამდე ოდენობით. 

6.ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, 

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც 

რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცემა 

დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ჩერნობილის ატომური 

ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია მოწმდება საჩხერის 

სოციალური მომსახურების სააგენტოში. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 1 -სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა 

მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა 

გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: ბენეფიციარების მაქსიმალური მხარდაჭერა საზოგადოებაში 

სრულყოფილი ინტეგრაციის კუთხით. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა თანადგომა 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 
კოდი მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსება 

 ათას ლარში 
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დასახელება  06 02 

05 
40,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლ 

არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის 

ოდენობით.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა 

მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად  200 (ორასი) 

ლარის ოდენობით. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 1 -სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

 
გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: აღნიშნული კატეგორიის მქონე პირთა მაქსიმალური მხარდაჭერა 

სანამ მოქალაქე არ გახდება სრულწლოვანი. 

შედეგი 1:  მარჩენალდაკარგული ოჯახების და მარტოხელა დედების/მამების 

დახმარება. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
უფასო სასადილოს დაფინანსება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

06 
68,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად 

შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო  სადილით“ უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევა 

დახმარება და დღეში ერთხელ მიეცემათ უფასო სადილი (მენიუს  შესაბამისად). 

დაგეგმილია   უფასო სასადილოს შენობის რემონტი. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 2 -ნულოვანი შიმშილი 

მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა 
გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეების მაქსიმალური 

მხარდაჭერა. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა თანადგომა 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სარიტუალო ხარჯები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

07 
5,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება 250 

  ლარის ოდენობით:        

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო 

მომსახურება; 
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ბ) სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება; 

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.                              

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება უპატრონო მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.  თანხის  მიღებაზე  და  

განკარგვაზე  პასუხისმგებელი პირია შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის მერის  წარმომადგენელი ან/და მაჟორიტარი დეპუტატი. 

ქვეროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი  შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მაქსიმალური 

მხარდაჭერა. 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ოჯახის თანადგომა 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების 

სუბსიდირება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

09 
30,1 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი" 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობის საჩხერე-პერევი,  

პერევი-საჩერის მიმართულებით ხორციელდება  სოფელბის პერევის და ქარძმანის 

მცხოვრები მოქალაქეებისათვის  უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება. პერევის 

მიმართულებით ემსახურება 2 მძღოლი ავტობუსი პაზ 4234-00 კვირაში 4 რეისი. სოფელ 

ქარძმანის მიმართულებით ემსახურება 1 მძღოლი მიკრო ავტობუსით კვირაში 3 რეისი.  

ქვეროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი  შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:   საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობის  მოქალაქეებისათვის  

უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება. 

შედეგი 1:  წლის განმავლობაში შენარჩუნდება საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობის 

უფასოდ ტრანსპორტით მომსახურება; 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული 

მოსახლეობის დახმარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

10 
50,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც 

სტიქიური უბედურების/ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემა 

დახმარება 6000 (ექვსი ათასი) ლარამდე ოდენობით;   

ქვეროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი  შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი:    ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების 

მაქსიმალური მხარდაჭერა საცხოვრისის აღსადგენად; 

შედეგი 1:  პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა. 

                                                                                                

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 

11 
15,0 
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ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც 

არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, ბინის 

დაქირავებისთვის. მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 250 (ორას ორმოცდაათი) 

ლარის ოდენობით. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 1 -სიღარიბის აღმოფხვრა 

მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა 
გენდერული დიახ 

ქვეროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი  შედეგი 

 ქვეპროგრამის მიზანი: საცხოვრისის არ მქონე მოქალაქის მხარდაჭერა იმ მიზნით, რომ 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პროგრამითა და სხვა პროგრამის ჩართულობით 

შევუქმნათ საცხოვრებელი სივრცე. 

შედეგი 1:  თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა. 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 03 7,3  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 

ქვეროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ცხამში ამბულატორიის შენობის 

შემოღობვითი სამუშაოები. 

ქვეროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანი: დაცული სამედიცინო ცენტრი 

  შედეგი 1 : კმაყოფილი მოსახლეობა  

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ინტეგრირებული დღის ცენტრი 
დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 04 30,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

   ა(ა)იპ  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 

ქვეროგრამის აღწერა  

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, 

რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა 

ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ 

მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. 

დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული 

მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას 

უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე 

უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა 

სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი 

მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ 

მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები 

გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს 

გრძელვადიან განვითარებას. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე 
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მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო 

ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების 

პროცესში.   

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში 

მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი 

ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას თითქმის 

ერთი საუკუნეა. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის 

საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც 

ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: 

მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით 

ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული 

არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი 

დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და 

საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში 

საგანგებო სიტუაციის დროს. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს 

წარმოადგენს: 

 კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაც 

გულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას, ცოდნის 

ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა 

და თემის ეფექტური მოქმედებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის 

დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და 

ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდები), წვრთნას/სწავლებას, აღჭურვასა და 

ეკიპირებას; სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში 

ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის 

გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების 

(მათ შორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურ 

მონაწილეობას.  

 ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მობილური 

პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით  უფასო სამედიცინო-

დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების 

ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და 

ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის 

განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგიური კვლევა) და ექიმი-

თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგის კონსულტაციას მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე სოფლებსა 

და თემებში.  

 სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტში ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“  ბაზაზე 

არის შექმნილი სხვადასხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება 

ბენეფიციართა, მათ შორის საომარი კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ 
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გაუჩინარებულ პირთა ოჯახის წევრების უნარ-ჩვევების განვითარება 

(თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები და ა.შ.), სერვისების 

მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა 

და ა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთა 

მონაწილეობით, კონსულტაცია და ინფორმირება). ბენეფიციარებს 

შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონ და აქტიური 

მონაწილეობა მიიღონ ზემოაღნიშნული ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, 

სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის 

შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათაშორისი 

ურთიერთობების გაუმჯობესებას. 

 ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება, რომელიც 

მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და 

გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ 

აქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის 

პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო 

სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათში ჰუმანიტარული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, 

სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მათ მობილიზებას და აქტიურ 

მონაწილეობას მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაში, როგორც სასოფლო, ასევე 

საქალაქო თემებში. ახალგაზრდებს ეძლევათ  არაფორმალური განათლების და  

სხვადასხვა ცხოვრებისული უნარ-ჩვევების განვითარების საშუალება, რაც 

ხელს უწყობს მათ თვითრეალიზებას და უშუალო მონაწილეობას თემის, 

მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის გავნვითარებაში. ახალგაზრდებისთვის ასევე 

ხელმისაწვდომი ხდება ჩაერთონ თანასწორთა განათლების პროცესში და 

დაეხმარონ თანატოლებს გახდენენ უფრო მოტივირებულები, აქტიურები და 

გაიუმჯობესონ მათთვის საჭირო შესაბამისი უნარ-ჩვევები. საქართველოს 

წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების 

(სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე 

იძულებით გადაადგილებული, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და 

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები, ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები და საომარი კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ 

გაუჩინარებულ პირთა ოჯახის წევრები) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე 

მყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა 

და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და 

პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხო ადგილობრივი თემების 

განვითარებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე პარტნიორთა 

მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის 

გამოყენებით, რომლის უპირატესობა  იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური 

მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემის წევრებს, რაც 

შემდგომში არის ამ პროცესის მდგრადობის წინაპირობა. საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება და მისი  ფილიალი საჩხერეში თავისი პრიორიტეტებიდან 

და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს 

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის 

რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის  კეთილდღეობისა და 

ღირსეული გარემოს შექმნისათვის. საქართველოს წითელი ჯვრის 

საზოგადოების საჩხერის ფილიალი მრავალი წელია აქტიურად ახორციელებს 
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მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის 

შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე  ორიენტირებულ  საქმიანობებს. იგი 

ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა 

ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა  

ქსელის საშუალებით  აწვდის  სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს 

და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან.  თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც 

მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. 

სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან 

ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების 

სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებზე და 

გამოწვევებზე დაყრდნობით.  პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს 

და პრაქტიკაში გამოიყენოს  ის  ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი 

ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს  თავის პარტნიორებთან ერთად.   

თემის წევრებს  მიღებული ცოდნა და გამომუშავებული უნარ-ჩვევები 

საშუალებას მისცემს უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებაში, 

რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და საჩხერის 

წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ  კატასტროფების 

მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე 

წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის გაუმკლავდნენ  

ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით 

მიღებულ ზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს 

წითელი ჯვრის საზოგადოებას და საჩხერის ფილიალს შეუძლია 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი 

ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის  

ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, 

მათ გაძლიერებასა და მათივე  პრობლემების  ადვოკატირებაში. 

მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და 

განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული 

პროექტის წარმატებით შესრულების გარანტი. 

ქვეროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი  შედეგი 

პროგრამის მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა 

კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და 

სოციალური მხარდაჭერით. 

ჩამოყალიბებულია კარგად ფუნციონირებადი ინტერგრირებულ საქმიანობათა 

ცენტრი,რომელიც ემსახურება საზოგადოებაში ხანდაზმულთა ინტეგრაციასა  და 

სოციალური იზოლაციის რღვევას  და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა 

და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ახორციელებენ საკუთარი შესაძლებლობების 

რეალიზებას  და უნარ-ჩვევების განვითარებას; მათ ასევე რეგულარულად მიეწოდებათ 

ინფორმაცია თავიანთ უფლებებსა და შეღავათებზე. ჩამოყალიბებულია საქმიანობათა 

ჯგუფები, რომელთა მართვა ხორციელდება  ჯგუფის ლიდერების მიერ. ტარდება 

რეგულარული ტრენინგები და წამახალისებელი ღონისძიებები  მოხალისეთათვის. 

შერჩეული და გადამზადებული და აღჭურვილია მოხალისეთა  მობილური ჯგუფი 

კატასტროფებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის. კვალიფიციური  

მოხალისეები ახორციელებენ  რეგულარულ ვიზიტებს ბინაზე უმწეო 

ხანდაზმულთათვის უსაფთხო გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნების 

მიზნით. 

შედეგი 1: ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი 
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ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.    

შედეგი 2. სასოფლო და საქალაქო თემის წევრების საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის  შემცირებით, მზადყოფნისა და 

რეაგირების  შესაძლებლობების გაზრდით. 

შედეგი 3: თემის მედეგობის გაძლიერება ყოველდღიურ  უბედურ შემთხვევებთან, 

დაავადებებთან და ეპიდემიებთან, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან უკეთ 

გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. 

 

 

 

 

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს 

უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ 

შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული 

სესხის პროცენტისა და ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  

საპროცენტო თანხის გადახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების 

განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 

განისაზღვროს 6400,4 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის  პიორიტეტის 

ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი 

შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

 

 
პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

2023 წლის 

გეგმა 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი 6,400.4 

01 01  საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა  5,963.5 

01 01 01 საჩხერის საკრებულო  1,334.8 

01 01 02 საჩხერის მერია  4,314.9 

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 288.8 

01 01 04 
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები 
25.0 

01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები  436.9 

01 02 01 სარეზერვო ფონდი  150.0 
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პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

2023 წლის 

გეგმა 

01 02 02 
 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა  და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  
150.0 

01 02 03  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა  132.0 

01 02 04 გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა 4.9 

 

 

 

 

ათას ლარში 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი 
დაფინანსება 

 ათას ლარში 

0100 6400,4 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 

ქვეროგრამის 

აღწერა  

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან 

ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, წინა წლებში 

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) 

მომსახურება და დაფარვა; გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა. 

ქვეროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი  

შედეგი 

 სარეზერვო ფონდის მიზნობრიობა;  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების 

სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება. გენდერულად მგრძნობიარე პროგრამების 

შემუშავება. 

 

 

 

 

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორები 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული 

შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე 

თანდართულ ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში. 

 

 

 

 

 

 

თავი III. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

 

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
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ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 

ათას ლარში 
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დასახელება 
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წლის 
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სულ საჩხერის მუნიციპალიტეტი 33,339.3 43,924.2 21,595.3 22,328.9 42,627.7 17,305.1 25,322.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 171.0 0.0 171.0 171.0 0.0 171.0 

  ხარჯები 11,502.2 16,562.0 1,839.8 14,722.2 17,398.3 470.8 16,927.5 

  შრომის ანაზღაურება 2,033.0 3,276.3 103.2 3,173.1 3,816.2 210.0 3,606.2 

  საქონელი და მომსახურება 1,750.1 2,684.5 1,074.0 1,610.5 2,173.0 15.8 2,157.2 

  
შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
246.0 447.7 0.0 447.7 515.4 0.0 515.4 

  მივლინება 4.0 15.1 0.0 15.1 41.0 0.0 41.0 

  ოფისის ხარჯები 236.7 227.5 0.0 227.5 429.9 0.0 429.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 13.9 51.9 0.0 51.9 36.5 0.0 36.5 

  სამედიცინო ხარჯები 11.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 3.4 0.0 3.4 5.6 0.0 5.6 

  

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

719.9 1,116.2 958.4 157.8 292.4 0.0 292.4 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
518.1 813.2 115.6 697.6 852.2 15.8 836.4 

  პროცენტი 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

  სუბსიდიები 6,258.7 8,317.7 106.6 8,211.1 9,427.6 149.7 9,277.9 

  გრანტები 248.5 44.2 0.0 44.2 53.7 0.0 53.7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 892.1 1,088.0 16.0 1,072.0 1,165.0 0.3 1,164.7 

  სხვა ხარჯები 281.3 1,114.5 540.0 574.5 720.7 95.0 625.7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,762.7 27,287.8 19,755.5 7,532.3 25,139.5 16,834.3 8,305.2 

  ვალდებულებების კლება 74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

01 00 
მმართველობა და საერთო 

დანიშნულების ხარჯი 
3,118.5 5,121.6 103.2 5,018.4 6,400.4 210.0 6,190.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 171.0 0.0 171.0 171.0 0.0 171.0 

  ხარჯები 2,970.1 4,537.0 103.2 4,433.8 5,866.9 210.0 5,656.9 

  შრომის ანაზღაურება 2,033.0 3,276.3 103.2 3,173.1 3,816.2 210.0 3,606.2 

  საქონელი და მომსახურება 769.4 1,037.8 0.0 1,037.8 1,649.9 0.0 1,649.9 
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შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
246.0 447.7 0.0 447.7 515.4 0.0 515.4 

  მივლინება 4.0 15.1 0.0 15.1 41.0 0.0 41.0 

  ოფისის ხარჯები 235.8 227.5 0.0 227.5 429.9 0.0 429.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 13.9 51.9 0.0 51.9 36.5 0.0 36.5 

  სამედიცინო ხარჯები 11.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 3.4 0.0 3.4 3.1 0.0 3.1 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

119.0 156.1 0.0 156.1 292.4 0.0 292.4 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
139.2 126.6 0.0 126.6 331.6 0.0 331.6 

  პროცენტი 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

  გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 33.1 56.8 0.0 56.8 55.0 0.0 55.0 

  სხვა ხარჯები 96.1 129.3 0.0 129.3 302.0 0.0 302.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.0 510.2 0.0 510.2 443.6 0.0 443.6 

  ვალდებულებების კლება 74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

01 01 

საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 

3,005.6 5,010.4 103.2 4,907.2 5,963.5 210.0 5,753.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 171.0 0.0 171.0 171.0 0.0 171.0 

  ხარჯები 2,931.6 4,500.2 103.2 4,397.0 5,519.9 210.0 5,309.9 

  შრომის ანაზღაურება 2,033.0 3,276.3 103.2 3,173.1 3,816.2 210.0 3,606.2 

  საქონელი და მომსახურება 769.4 1,037.8 0.0 1,037.8 1,495.0 0.0 1,495.0 

  
შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
246.0 447.7 0.0 447.7 515.4 0.0 515.4 

  მივლინება 4.0 15.1 0.0 15.1 41.0 0.0 41.0 

  ოფისის ხარჯები 235.8 227.5 0.0 227.5 429.9 0.0 429.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 13.9 51.9 0.0 51.9 35.5 0.0 35.5 

  სამედიცინო ხარჯები 11.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 3.4 0.0 3.4 3.1 0.0 3.1 
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    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

119.0 156.1 0.0 156.1 288.5 0.0 288.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
139.2 126.6 0.0 126.6 181.6 0.0 181.6 

  გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 33.1 56.8 0.0 56.8 55.0 0.0 55.0 

  სხვა ხარჯები 96.1 129.3 0.0 129.3 152.0 0.0 152.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.0 510.2 0.0 510.2 443.6 0.0 443.6 

01 01 

01 
საჩხერის საკრებულო 613.1 1,135.3 0.0 1,135.3 1,334.8 0.0 1,334.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0 0.0 28.0 28.0 0.0 28.0 

  ხარჯები 610.3 1,006.8 0.0 1,006.8 1,240.8 0.0 1,240.8 

  შრომის ანაზღაურება 380.8 670.0 0.0 670.0 771.2 0.0 771.2 

  საქონელი და მომსახურება 130.4 197.9 0.0 197.9 311.3 0.0 311.3 

  
შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
36.3 82.4 0.0 82.4 106.2 0.0 106.2 

  მივლინება 0.3 2.5 0.0 2.5 5.0 0.0 5.0 

  ოფისის ხარჯები 35.3 43.7 0.0 43.7 81.4 0.0 81.4 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 3.0 5.2 0.0 5.2 5.5 0.0 5.5 

  

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

31.8 38.6 0.0 38.6 81.6 0.0 81.6 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
23.7 25.5 0.0 25.5 31.6 0.0 31.6 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 9.7 0.0 9.7 10.0 0.0 10.0 

  სხვა ხარჯები 96.1 129.2 0.0 129.2 148.3 0.0 148.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 128.5 0.0 128.5 94.0 0.0 94.0 

01 01  

02 
საჩხერის მერია 2,231.3 3,632.9 0.0 3,632.9 4,314.9 0.0 4,314.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 132.0 0.0 132.0 132.0 0.0 132.0 

  ხარჯები 2,162.0 3,251.2 0.0 3,251.2 3,975.9 0.0 3,975.9 

  შრომის ანაზღაურება 1,517.1 2,401.0 0.0 2,401.0 2,815.3 0.0 2,815.3 

  საქონელი და მომსახურება 617.2 803.8 0.0 803.8 1,115.2 0.0 1,115.2 

  
შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
209.7 365.3 0.0 365.3 409.2 0.0 409.2 

  მივლინება 2.3 7.8 0.0 7.8 21.0 0.0 21.0 

  ოფისის ხარჯები 196.9 177.8 0.0 177.8 334.9 0.0 334.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 10.9 46.7 0.0 46.7 30.0 0.0 30.0 
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  სამედიცინო ხარჯები 11.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 3.4 0.0 3.4 2.6 0.0 2.6 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

71.9 94.3 0.0 94.3 182.5 0.0 182.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
114.0 99.0 0.0 99.0 135.0 0.0 135.0 

  გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 27.7 46.3 0.0 46.3 40.0 0.0 40.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.1 0.0 0.1 3.7 0.0 3.7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.3 381.7 0.0 381.7 339.0 0.0 339.0 

01 01 

03 

სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახური 
159.1 236.2 103.2 133.0 288.8 210.0 78.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 11.0 

  ხარჯები 157.2 236.2 103.2 133.0 278.2 210.0 68.2 

  შრომის ანაზღაურება 135.1 205.3 103.2 102.1 229.7 210.0 19.7 

  საქონელი და მომსახურება 19.7 30.1 0.0 30.1 43.5 0.0 43.5 

  მივლინება 0.8 0.9 0.0 0.9 5.0 0.0 5.0 

  ოფისის ხარჯები 3.6 6.0 0.0 6.0 13.6 0.0 13.6 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

15.3 23.2 0.0 23.2 24.4 0.0 24.4 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 0.8 0.0 0.8 5.0 0.0 5.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 10.6 

01 01 

04 

კადრების მომზადება-

გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

სტაჟირებასთან დაკავშირებული 

ხარჯი  

2.1 6.0 0.0 6.0 25.0 0.0 25.0 

  ხარჯები 2.1 6.0 0.0 6.0 25.0 0.0 25.0 

  საქონელი და მომსახურება 2.1 6.0 0.0 6.0 25.0 0.0 25.0 

  მივლინება 0.6 3.9 0.0 3.9 10.0 0.0 10.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
1.5 2.1 0.0 2.1 15.0 0.0 15.0 
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01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 112.9 111.2 0.0 111.2 436.9 0.0 436.9 

  ხარჯები 38.5 36.8 0.0 36.8 347.0 0.0 347.0 

  საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 154.9 0.0 154.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  პროცენტი 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  ვალდებულებების კლება 74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

01 02 

01 
სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

01 02 

02 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 

01 02 

03 

მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა 

112.9 111.2 0.0 111.2 132.0 0.0 132.0 

  ხარჯები 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

  პროცენტი 38.5 36.8 0.0 36.8 42.1 0.0 42.1 

  ვალდებულებების კლება 74.4 74.4 0.0 74.4 89.9 0.0 89.9 

01 02 

04 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს ხელშეწყობა 
0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 

  საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
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    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.9 

02 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
21,516.4 27,729.4 18,526.9 9,202.5 25,476.2 16,470.1 9,006.1 

  ხარჯები 1,854.1 3,413.2 655.6 2,757.6 2,607.6 110.8 2,496.8 

  საქონელი და მომსახურება 369.3 461.2 115.6 345.6 387.3 15.8 371.5 

  ოფისის ხარჯები 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
368.4 461.2 115.6 345.6 387.3 15.8 371.5 

  სუბსიდიები 1,180.2 2,079.2 0.0 2,079.2 2,051.6 0.0 2,051.6 

  გრანტები 220.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სხვა ხარჯები 84.1 872.8 540.0 332.8 168.7 95.0 73.7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,662.3 24,316.2 17,871.3 6,444.9 22,868.6 16,359.3 6,509.3 

02 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა 

11,675.9 12,154.5 8,133.1 4,021.4 6,988.7 4,055.4 2,933.3 

  ხარჯები 495.2 538.0 49.3 488.7 325.9 6.9 319.0 

  საქონელი და მომსახურება 229.3 364.6 49.3 315.3 325.9 6.9 319.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
229.3 364.6 49.3 315.3 325.9 6.9 319.0 

  გრანტები 220.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სხვა ხარჯები 45.4 173.4 0.0 173.4 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,180.7 11,616.5 8,083.8 3,532.7 6,662.8 4,048.5 2,614.3 

02 01 

01 
საყრდენი კედლის მოწყობა 812.9 641.4 409.2 232.2 447.6 354.6 93.0 

  ხარჯები 0.0 53.4 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 53.4 0.0 53.4 0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 812.9 588.0 409.2 178.8 447.6 354.6 93.0 

02 01 

02 

თოვლისაგან გზის გაწმენდის 

სამუშაოები 
36.6 138.3 0.0 138.3 200.0 0.0 200.0 

  ხარჯები 36.6 138.3 0.0 138.3 200.0 0.0 200.0 

  საქონელი და მომსახურება 36.6 138.3 0.0 138.3 200.0 0.0 200.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
36.6 138.3 0.0 138.3 200.0 0.0 200.0 

02 01 

04 

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა 

და რეაბილიტაცია 
77.1 131.3 1.8 129.5 19.2 8.9 10.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.1 131.3 1.8 129.5 19.2 8.9 10.3 
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02 01 

05 

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და 

ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები 
45.0 16.2 0.0 16.2 29.0 0.0 29.0 

  ხარჯები 9.7 12.1 0.0 12.1 14.0 0.0 14.0 

  საქონელი და მომსახურება 9.7 12.1 0.0 12.1 14.0 0.0 14.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
9.7 12.1 0.0 12.1 14.0 0.0 14.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.3 4.1 0.0 4.1 15.0 0.0 15.0 

02 01 

06 

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების 

რეაბილიტაცია 
701.5 371.2 245.0 126.2 259.8 213.1 46.7 

  ხარჯები 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 696.3 371.2 245.0 126.2 259.8 213.1 46.7 

02 01 

07 

მისასვლელი და საუბნო გზების 

კეთილმოწყობა 
10,002.8 10,856.1 7,477.1 3,379.0 6,033.1 3,478.8 2,554.3 

  ხარჯები 443.7 334.2 49.3 284.9 111.9 6.9 105.0 

  საქონელი და მომსახურება 177.8 214.2 49.3 164.9 111.9 6.9 105.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
177.8 214.2 49.3 164.9 111.9 6.9 105.0 

  გრანტები 220.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სხვა ხარჯები 45.4 120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,559.1 10,521.9 7,427.8 3,094.1 5,921.2 3,471.9 2,449.3 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 7,273.6 9,335.6 7,360.5 1,975.1 12,565.5 10,703.7 1,861.8 

  ხარჯები 850.2 1,665.0 0.0 1,665.0 1,500.0 0.0 1,500.0 

  სუბსიდიები 850.2 1,665.0 0.0 1,665.0 1,500.0 0.0 1,500.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,423.4 7,670.6 7,360.5 310.1 11,065.5 10,703.7 361.8 

02 02 

01 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

7,222.3 9,324.3 7,360.5 1,963.8 11,409.6 9,628.1 1,781.5 

  ხარჯები 850.2 1,665.0 0.0 1,665.0 1,500.0 0.0 1,500.0 

  სუბსიდიები 850.2 1,665.0 0.0 1,665.0 1,500.0 0.0 1,500.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,372.1 7,659.3 7,360.5 298.8 9,909.6 9,628.1 281.5 

02 02 

02 

საკანალიზაციო სისტემების, 

კოლექტორების და გამწმენდი 

ნაგებობების მშენებლობა 

51.3 11.3 0.0 11.3 1,155.9 1,075.6 80.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.3 11.3 0.0 11.3 1,155.9 1,075.6 80.3 

02 03  გარე განათება 374.4 438.9 0.0 438.9 691.6 0.0 691.6 
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  ხარჯები 330.0 414.2 0.0 414.2 551.6 0.0 551.6 

  სუბსიდიები 330.0 414.2 0.0 414.2 551.6 0.0 551.6 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.4 24.7 0.0 24.7 140.0 0.0 140.0 

02 03 

01 

გარე განათების ქსელის მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
40.9 20.7 0.0 20.7 140.0 0.0 140.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.9 20.7 0.0 20.7 140.0 0.0 140.0 

02 03 

02 

 გარე განათების ქსელის 

ექსპლოატაცია 
333.5 418.2 0.0 418.2 551.6 0.0 551.6 

  ხარჯები 330.0 414.2 0.0 414.2 551.6 0.0 551.6 

  სუბსიდიები 330.0 414.2 0.0 414.2 551.6 0.0 551.6 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 

02 04 
მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები 
1,203.0 3,550.8 1,801.1 1,749.7 3,974.0 1,574.5 2,399.5 

  ხარჯები 71.6 25.8 0.0 25.8 52.5 0.0 52.5 

  საქონელი და მომსახურება 71.6 25.8 0.0 25.8 52.5 0.0 52.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
71.6 25.8 0.0 25.8 52.5 0.0 52.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,131.4 3,525.0 1,801.1 1,723.9 3,921.5 1,574.5 2,347.0 

02 04 

01 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 71.0 67.5 0.0 67.5 40.5 0.0 40.5 

  ხარჯები 71.0 23.8 0.0 23.8 40.5 0.0 40.5 

  საქონელი და მომსახურება 71.0 23.8 0.0 23.8 40.5 0.0 40.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
71.0 23.8 0.0 23.8 40.5 0.0 40.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 43.7 0.0 43.7 0.0 0.0 0.0 

02 04 

02 

სკვერების მოწყობა და 

მომსახურება 
324.7 1,914.8 1,801.1 113.7 1,613.0 1,152.8 460.2 

  ხარჯები 0.6 2.0 0.0 2.0 12.0 0.0 12.0 

  საქონელი და მომსახურება 0.6 2.0 0.0 2.0 12.0 0.0 12.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0.6 2.0 0.0 2.0 12.0 0.0 12.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 324.1 1,912.8 1,801.1 111.7 1,601.0 1,152.8 448.2 

02 04 

03 
ქალაქის კეთილმოწყობა 807.3 1,568.5 0.0 1,568.5 2,320.5 421.7 1,898.8 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 807.3 1,568.5 0.0 1,568.5 2,320.5 421.7 1,898.8 

02 05 ბინათმშენებლობა 38.7 694.8 540.0 154.8 158.7 95.0 63.7 

  ხარჯები 38.7 694.8 540.0 154.8 158.7 95.0 63.7 

  სხვა ხარჯები 38.7 694.8 540.0 154.8 158.7 95.0 63.7 
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02 06 

მდინარის ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

52.0 38.8 38.8 0.0 41.5 41.5 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 0.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 8.9 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 38.8 38.8 0.0 32.6 32.6 0.0 

02 07 
სოფლის  პროგრამების  

განსახორციელებელი პროექტები 
898.8 1,185.9 653.4 532.5 189.2 0.0 189.2 

  ხარჯები 68.4 70.8 66.3 4.5 0.0 0.0 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 68.4 70.8 66.3 4.5 0.0 0.0 0.0 

  ოფისის ხარჯები 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0     

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
67.5 70.8 66.3 4.5 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 830.4 1,115.1 587.1 528.0 189.2 0.0 189.2 

02 08 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა 
0.0 103.2 0.0 103.2 278.0 0.0 278.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 103.2 0.0 103.2 278.0 0.0 278.0 

02 09 
სამშენებლო სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა  
0.0 226.9 0.0 226.9 589.0 0.0 589.0 

  ხარჯები 0.0 4.6 0.0 4.6 10.0 0.0 10.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 4.6 0.0 4.6 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 222.3 0.0 222.3 579.0 0.0 579.0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 906.3 1,216.9 0.0 1,216.9 1,384.4 0.0 1,384.4 

  ხარჯები 903.9 1,123.7 0.0 1,123.7 1,307.4 0.0 1,307.4 

  სუბსიდიები 903.9 1,123.7 0.0 1,123.7 1,307.4 0.0 1,307.4 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 93.2 0.0 93.2 77.0 0.0 77.0 

03 01 
დასუფთავება და ნარჩენების 

გატანა 
761.1 978.2 0.0 978.2 1,121.8 0.0 1,121.8 

  ხარჯები 758.7 886.0 0.0 886.0 1,046.8 0.0 1,046.8 

  სუბსიდიები 758.7 886.0 0.0 886.0 1,046.8 0.0 1,046.8 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 92.2 0.0 92.2 75.0 0.0 75.0 

03 02 
მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა, განვითარება 
139.2 223.9 0.0 223.9 247.6 0.0 247.6 

  ხარჯები 139.2 222.9 0.0 222.9 245.6 0.0 245.6 

  სუბსიდიები 139.2 222.9 0.0 222.9 245.6 0.0 245.6 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 

03 03 
უპატრონო ცხოველების 

მოვლითი ღონისძიებები 
6.0 14.8 0.0 14.8 15.0 0.0 15.0 

  ხარჯები 6.0 14.8 0.0 14.8 15.0 0.0 15.0 

  სუბსიდიები 6.0 14.8 0.0 14.8 15.0 0.0 15.0 

04 00 განათლება 3,180.6 4,116.7 1,076.4 3,040.3 4,098.4 0.0 4,098.4 

  ხარჯები 2,772.2 3,853.5 958.4 2,895.1 3,672.3 0.0 3,672.3 

  საქონელი და მომსახურება 600.9 958.4 958.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

600.9 958.4 958.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სუბსიდიები 2,171.3 2,895.1 0.0 2,895.1 3,672.3 0.0 3,672.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 408.4 263.2 118.0 145.2 426.1 0.0 426.1 

04 01 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 

2,076.7 2,670.2 0.0 2,670.2 3,431.2 0.0 3,431.2 

  ხარჯები 1,966.7 2,655.2 0.0 2,655.2 3,421.2 0.0 3,421.2 

  სუბსიდიები 1,966.7 2,655.2 0.0 2,655.2 3,421.2 0.0 3,421.2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 

04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 726.8 1,081.4 1,076.4 5.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 600.9 963.4 958.4 5.0 0.0 0.0 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 600.9 958.4 958.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

600.9 958.4 958.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სუბსიდიები 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.9 118.0 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
განათლების დაწესებულების 

ხელშეწყობა 
207.9 237.3 0.0 237.3 257.5 0.0 257.5 

  ხარჯები 204.6 234.9 0.0 234.9 251.1 0.0 251.1 

  სუბსიდიები 204.6 234.9 0.0 234.9 251.1 0.0 251.1 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 2.4 0.0 2.4 6.4 0.0 6.4 

04 04 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 

169.2 127.8 0.0 127.8 409.7 0.0 409.7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 169.2 127.8 0.0 127.8 409.7 0.0 409.7 



63 
 

პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი

 კ
ო

დ
ი

 

დასახელება 

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სა
ხ

ელ
მწ

ი
ფ

ო
 ბ

ი
უ

ჯ
ეტ

ი
ს 

ფ
ო

ნდ
ებ

ი
დ

ან
 გ

ამ
ო

ყო
ფ

ი
ლ

ი
 

ტ
რ

ან
სფ

ერ
ებ

ი
 

სა
კუ

თ
არ

ი
 შ

ემ
ო

სა
ვლ

ებ
ი

 

სა
ხ

ელ
მწ

ი
ფ

ო
 ბ

ი
უ

ჯ
ეტ

ი
ს 

ფ
ო

ნდ
ებ

ი
დ

ან
 გ

ამ
ო

ყო
ფ

ი
ლ

ი
 

ტ
რ

ან
სფ

ერ
ებ

ი
 

სა
კუ

თ
არ

ი
 შ

ემ
ო

სა
ვლ

ებ
ი

 

05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 

3,500.0 4,413.3 1,766.2 2,647.1 3,787.7 475.0 3,312.7 

  ხარჯები 1,886.6 2,308.3 0.0 2,308.3 2,485.1 0.0 2,485.1 

  საქონელი და მომსახურება 10.5 227.1 0.0 227.1 135.8 0.0 135.8 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
10.5 225.4 0.0 225.4 133.3 0.0 133.3 

  სუბსიდიები 1,804.4 1,986.9 0.0 1,986.9 2,152.3 0.0 2,152.3 

  გრანტები 28.0 44.2 0.0 44.2 52.0 0.0 52.0 

  სხვა ხარჯები 43.7 50.1 0.0 50.1 145.0 0.0 145.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,613.4 2,105.0 1,766.2 338.8 1,302.6 475.0 827.6 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
1,660.8 1,733.5 483.2 1,250.3 1,779.3 0.0 1,779.3 

  ხარჯები 914.8 991.4 0.0 991.4 1,106.0 0.0 1,106.0 

  საქონელი და მომსახურება 6.7 4.5 0.0 4.5 20.8 0.0 20.8 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
6.7 4.5 0.0 4.5 18.3 0.0 18.3 

  სუბსიდიები 867.9 941.9 0.0 941.9 1,015.2 0.0 1,015.2 

  სხვა ხარჯები 40.2 45.0 0.0 45.0 70.0 0.0 70.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 746.0 742.1 483.2 258.9 673.3 0.0 673.3 

05 01 

01 

სპოირტული ღონისძიბების 

დაფინანსება 
48.9 49.5 0.0 49.5 90.8 0.0 90.8 

  ხარჯები 46.9 49.5 0.0 49.5 90.8 0.0 90.8 

  საქონელი და მომსახურება 6.7 4.5 0.0 4.5 20.8 0.0 20.8 

  

რბილი ინვენტარისა და 

უნიფორმის შეძენის და  პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
6.7 4.5 0.0 4.5 18.3 0.0 18.3 
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  სხვა ხარჯები 40.2 45.0 0.0 45.0 70.0 0.0 70.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

სპორტული დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 
873.3 948.3 0.0 948.3 1,032.2 0.0 1,032.2 

  ხარჯები 867.9 941.9 0.0 941.9 1,015.2 0.0 1,015.2 

  სუბსიდიები 867.9 941.9 0.0 941.9 1,015.2 0.0 1,015.2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 6.4 0.0 6.4 17.0 0.0 17.0 

05 01 

02 01 
საჩხერის სპორტული სკოლა 503.7 521.1 0.0 521.1 533.5 0.0 533.5 

  ხარჯები 501.9 517.2 0.0 517.2 531.5 0.0 531.5 

  სუბსიდიები 501.9 517.2 0.0 517.2 531.5 0.0 531.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 3.9 0.0 3.9 2.0 0.0 2.0 

05 01 

02 02 
საჩხერის საცურაო  აუზი 222.7 258.2 0.0 258.2 283.7 0.0 283.7 

  ხარჯები 222.7 258.2 0.0 258.2 283.7 0.0 283.7 

  სუბსიდიები 222.7 258.2 0.0 258.2 283.7 0.0 283.7 

05 01 

02 03 
საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი 146.9 169.0 0.0 169.0 215.0 0.0 215.0 

  ხარჯები 143.3 166.5 0.0 166.5 200.0 0.0 200.0 

  სუბსიდიები 143.3 166.5 0.0 166.5 200.0 0.0 200.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 2.5 0.0 2.5 15.0 0.0 15.0 

05 01 

03 

სპორტული ობიექტების 

მშენებლობა რებილიტაცია 
738.6 735.7 483.2 252.5 656.3 0.0 656.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 738.6 735.7 483.2 252.5 656.3 0.0 656.3 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
1,786.7 2,613.2 1,283.0 1,330.2 1,826.1 475.0 1,351.1 

  ხარჯები 919.3 1,250.3 0.0 1,250.3 1,196.8 0.0 1,196.8 

  საქონელი და მომსახურება 1.3 216.0 0.0 216.0 70.0 0.0 70.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
1.3 216.0 0.0 216.0 70.0 0.0 70.0 

  სუბსიდიები 891.5 1,000.0 0.0 1,000.0 1,087.1 0.0 1,087.1 

  გრანტები 23.0 29.2 0.0 29.2 29.7 0.0 29.7 

  სხვა ხარჯები 3.5 5.1 0.0 5.1 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 867.4 1,362.9 1,283.0 79.9 629.3 475.0 154.3 

05 02 

01 

კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
52.8 221.1 0.0 221.1 80.0 0.0 80.0 

  ხარჯები 4.8 221.1 0.0 221.1 80.0 0.0 80.0 

  საქონელი და მომსახურება 1.3 216.0 0.0 216.0 70.0 0.0 70.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
1.3 216.0 0.0 216.0 70.0 0.0 70.0 
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  სხვა ხარჯები 3.5 5.1 0.0 5.1 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

02 

კულტურის ობიექტების 

მშენებლობა, რებილიტაცია  
802.5 1,342.4 1,283.0 59.4 607.5 475.0 132.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 802.5 1,342.4 1,283.0 59.4 607.5 475.0 132.5 

05 02 

03 

კულტურული  დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 
931.4 1,049.7 0.0 1,049.7 1,138.6 0.0 1,138.6 

  ხარჯები 914.5 1,029.2 0.0 1,029.2 1,116.8 0.0 1,116.8 

  სუბსიდიები 891.5 1,000.0 0.0 1,000.0 1,087.1 0.0 1,087.1 

  გრანტები 23.0 29.2 0.0 29.2 29.7 0.0 29.7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.9 20.5 0.0 20.5 21.8 0.0 21.8 

05 02 

03 01 
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 184.5 201.9 0.0 201.9 225.0 0.0 225.0 

  ხარჯები 177.5 197.0 0.0 197.0 220.1 0.0 220.1 

  სუბსიდიები 177.5 197.0 0.0 197.0 220.1 0.0 220.1 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 4.9 0.0 4.9 4.9 0.0 4.9 

05 02 

03 02 
 საჩხერის კულტურის ცენტრი  292.9 327.3 0.0 327.3 358.9 0.0 358.9 

  ხარჯები 292.9 325.0 0.0 325.0 358.9 0.0 358.9 

  სუბსიდიები 292.9 325.0 0.0 325.0 358.9 0.0 358.9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 03 

 სარეკის კულტურულ– 

საგანმანათლებლო ცენტრი 
35.1 38.5 0.0 38.5 36.5 0.0 36.5 

  ხარჯები 35.1 37.7 0.0 37.7 36.5 0.0 36.5 

  სუბსიდიები 35.1 37.7 0.0 37.7 36.5 0.0 36.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 04 
 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 73.1 96.0 0.0 96.0 101.7 0.0 101.7 

  ხარჯები 72.1 88.8 0.0 88.8 98.2 0.0 98.2 

  სუბსიდიები 72.1 88.8 0.0 88.8 98.2 0.0 98.2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 7.2 0.0 7.2 3.5 0.0 3.5 

05 02 

03 05 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

მუზეუმი 
23.0 29.2 0.0 29.2 29.7 0.0 29.7 

  ხარჯები 23.0 29.2 0.0 29.2 29.7 0.0 29.7 

  გრანტები 23.0 29.2 0.0 29.2 29.7 0.0 29.7 

05 02 

03 06 

აკადემიკოს კონსტანტინე და 

მხატვარ სოსო წერეთლების 

სახელობის მუზეუმი 

31.2 39.6 0.0 39.6 44.0 0.0 44.0 
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  ხარჯები 31.2 39.6 0.0 39.6 44.0 0.0 44.0 

  სუბსიდიები 31.2 39.6 0.0 39.6 44.0 0.0 44.0 

05 02 

03 07 
 სამუსიკო სკოლა 182.3 199.1 0.0 199.1 214.9 0.0 214.9 

  ხარჯები 179.6 197.1 0.0 197.1 212.9 0.0 212.9 

  სუბსიდიები 179.6 197.1 0.0 197.1 212.9 0.0 212.9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 

05 02 

03 08 
 სამხატვრო სკოლა 55.0 59.5 0.0 59.5 62.5 0.0 62.5 

  ხარჯები 54.1 58.1 0.0 58.1 61.1 0.0 61.1 

  სუბსიდიები 54.1 58.1 0.0 58.1 61.1 0.0 61.1 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 1.4 0.0 1.4 1.4 0.0 1.4 

05 02 

03 09 
არგვეთის კულტურის სახლი 54.3 58.6 0.0 58.6 65.4 0.0 65.4 

  ხარჯები 49.0 56.7 0.0 56.7 55.4 0.0 55.4 

  სუბსიდიები 49.0 56.7 0.0 56.7 55.4 0.0 55.4 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 1.9 0.0 1.9 10.0 0.0 10.0 

05 03 
 ტურიზმისა და ახალგაზრდულ 

ღონისძიებათა  პროგრამა 
7.5 21.6 0.0 21.6 82.3 0.0 82.3 

  ხარჯები 7.5 21.6 0.0 21.6 82.3 0.0 82.3 

  საქონელი და მომსახურება 2.5 6.6 0.0 6.6 45.0 0.0 45.0 

  

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 

  
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
2.5 4.9 0.0 4.9 45.0 0.0 45.0 

  გრანტები 5.0 15.0 0.0 15.0 22.3 0.0 22.3 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 

05 04 რელიგიის ხელშეწყობა 45.0 45.0 0.0 45.0 100.0 0.0 100.0 

  ხარჯები 45.0 45.0 0.0 45.0 100.0 0.0 100.0 

  სუბსიდიები 45.0 45.0 0.0 45.0 50.0 0.0 50.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 

06 00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 

1,117.5 1,326.3 122.6 1,203.7 1,480.6 150.0 1,330.6 

  ხარჯები 1,115.3 1,326.3 122.6 1,203.7 1,459.0 150.0 1,309.0 

  სუბსიდიები 198.9 232.8 106.6 126.2 244.0 149.7 94.3 

  სოციალური უზრუნველყოფა 859.0 1,031.2 16.0 1,015.2 1,110.0 0.3 1,109.7 

  სხვა ხარჯები 57.4 62.3 0.0 62.3 105.0 0.0 105.0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 21.6 

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 129.8 155.8 106.6 49.2 167.2 149.7 17.5 

  ხარჯები 129.8 155.8 106.6 49.2 160.9 149.7 11.2 

  სუბსიდიები 129.8 155.8 106.6 49.2 160.9 149.7 11.2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 

06 02 სოციალური პროგრამები 955.5 1,140.5 16.0 1,124.5 1,276.1 0.3 1,275.8 

  ხარჯები 955.5 1,140.5 16.0 1,124.5 1,268.1 0.3 1,267.8 

  სუბსიდიები 39.1 47.0 0.0 47.0 53.1 0.0 53.1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 859.0 1,031.2 16.0 1,015.2 1,110.0 0.3 1,109.7 

  სხვა ხარჯები 57.4 62.3 0.0 62.3 105.0 0.0 105.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 

06 02 

01 
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 558.5 680.0 0.0 680.0 550.0 0.0 550.0 

  ხარჯები 558.5 680.0 0.0 680.0 550.0 0.0 550.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 558.5 680.0 0.0 680.0 550.0 0.0 550.0 

06 02 

02 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვის 

უზრუნველყოფა 

30.3 38.2 0.0 38.2 78.0 0.0 78.0 

  ხარჯები 30.3 38.2 0.0 38.2 78.0 0.0 78.0 

  სუბსიდიები 20.0 23.0 0.0 23.0 23.0 0.0 23.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 10.3 15.2 0.0 15.2 50.0 0.0 50.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 

06 02 

02 01 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა 
10.3 15.2 0.0 15.2 55.0 0.0 55.0 

  ხარჯები 10.3 15.2 0.0 15.2 55.0 0.0 55.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 10.3 15.2 0.0 15.2 50.0 0.0 50.0 

  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 

06 02 

02 02 

საქართველოს ყრუთა კავშირის 

საჩხერის ფილიალის ხარჯების 

სუბსიდირება 

20.0 23.0 0.0 23.0 23.0 0.0 23.0 

  ხარჯები 20.0 23.0 0.0 23.0 23.0 0.0 23.0 

  სუბსიდიები 20.0 23.0 0.0 23.0 23.0 0.0 23.0 

06 02 

03 

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და 

მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით 

გასაცემი დახმარებები 

1.6 1.6 0.0 1.6 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 1.6 1.6 0.0 1.6 40.0 0.0 40.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 1.6 40.0 0.0 40.0 

06 02 

04 

ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 
253.6 294.2 15.8 278.4 400.0 0.0 400.0 
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  ხარჯები 253.6 294.2 15.8 278.4 400.0 0.0 400.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 222.7 242.4 15.8 226.6 350.0 0.0 350.0 

  სხვა ხარჯები 30.9 51.8 0.0 51.8 50.0 0.0 50.0 

06 02 

05 

მარჩენალდაკარგულ პირთა 

სოციალური დაცვა 
15.4 37.6 0.0 37.6 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 15.4 37.6 0.0 37.6 40.0 0.0 40.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 15.4 37.6 0.0 37.6 40.0 0.0 40.0 

06 02 

06 
უფასო სასადილოს დაფინანსება 43.0 46.5 0.0 46.5 68.0 0.0 68.0 

  ხარჯები 43.0 46.5 0.0 46.5 60.0 0.0 60.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 46.5 0.0 46.5 60.0 0.0 60.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 

06 02 

07 
სარიტუალო ხარჯები 2.2 1.2 0.2 1.0 5.0 0.3 4.7 

  ხარჯები 2.2 1.2 0.2 1.0 5.0 0.3 4.7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2.2 1.2 0.2 1.0 5.0 0.3 4.7 

06 02 

08 

საჩხერე-პერევის და პერევი-

საჩხერის საავტობუსო რეისების 

სუბსიდირება 

19.1 24.0 0.0 24.0 30.1 0.0 30.1 

  ხარჯები 19.1 24.0 0.0 24.0 30.1 0.0 30.1 

  სუბსიდიები 19.1 24.0 0.0 24.0 30.1 0.0 30.1 

06 02 

09 

სტიქიური უბედურების შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის 

დახმარება 

26.5 10.5 0.0 10.5 50.0 0.0 50.0 

  ხარჯები 26.5 10.5 0.0 10.5 50.0 0.0 50.0 

  სხვა ხარჯები 26.5 10.5 0.0 10.5 50.0 0.0 50.0 

06 02 

10 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 5.3 6.7 0.0 6.7 15.0 0.0 15.0 

  ხარჯები 5.3 6.7 0.0 6.7 15.0 0.0 15.0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 6.7 0.0 6.7 15.0 0.0 15.0 

06 03  
ჯანდაცვის ობიექტების 

მშენებლობა რეაბილიტაცია 
2.2 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 

06 04 ინტეგრირებული დღის ცენტრი 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

  ხარჯები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

  სუბსიდიები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 
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თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები 

 

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს 

სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო 

ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. 

 

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი 

წესის თანახმად. 

 

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა 

გასაცემლების ანაზღაურება 

2023 წლის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით 

განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი 

ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.  

 

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა 

           საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის 

სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. 

 

მუხლი 26. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაზუსტება 

საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება 

განხორციელდეს შემდეგი წესით: 

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდისა და  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისა, შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ 

წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით. 

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.  



70 
 

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა 

აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, 

(გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის, გათვალისწინებული 

ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანების შესაბამისად. 

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის: სარეზერვო ფონდის და წინა 

წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფინანსური უზრუნველყოფის, გათვალისწინებული ასიგნებები), შესაძლებელია  განხორციელდეს 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე; 

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების 

საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის 

დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული 

ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით 

უნდა წარედგინოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს; 

6. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს 

ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული 

ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).  

 

მუხლი 27. დავალიანებების ანაზღაურება 

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 010202-

დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და 

მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.  

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის 

დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია 

გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი 

დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ 

ორგანიზაციებს. 

 

მუხლი 28. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის 

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230.0 ათასი 

ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული 

უფებამოსილების განსახორციელებლად.  

  ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115500  ლარი. 

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის  114200  ლარი. 
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 გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 

უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის  300 ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 

შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის 

ურთიერთგადანაწილება. 

 

მუხლი 29. სარეზერვო ფონდი 

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 

ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს 

მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  

 

მუხლი 30. ბიუჯეტის ამოქმედება 

 

  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

საჩხერის მუნიციპალიტეის 

     საკრებულოს თავმჯდომარიე:                                                  გაგა დარბაიძე 

 


