
მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა 

 

მოგესალმებით, 

ყოველწლიურად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 

მიიღება იმის შესახებ, თუ საიდან უნდა შეივსოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და როგორ დაიხარჯოს 

იგი. 

ეს სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს ახსნას, თუ როგორ მოხდება ფულის შეგროვება და დახარჯვა 2021 

წელს. იგი დაწერიალია მარტივი ენით, რათა ის გასაგები და გამოყენებული იყოს ფართო 

საზოგადოების მიერ. ეს საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს გაეცნონ საბიუჯეტო პროცესს და სურვილის 

შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღონ მასში. 

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მოკლე აღწერა 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს  დასავლეთ საქართველოში,  ჭიათურის პლატოსა და 

მდინარე ყვირილის ვიწრო ხეობაში,  გომი-საჩხერე-ზესტაფონის საავტომობილო გზის გარშემო,  

მდებარეობა  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება აღმოსავლეთით - საჩხერის, სამხრეთ-დასავლეთით - 

ზესტაფონის, დასავლეთით - თერჯოლის, ჩრდილოეთით - ამბროლაურის, ჩრდილო-

დასავლეთით - ტყიბულის და სამხრეთით - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები. 

ფართობი  

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 542 კმ2–ია, საიდანაც 75,4% ანუ ძირითადი ნაწილი მთიანია, 

20% - გორაკბორცვიანი, 4,6%–მდე - დაბლობი. საშუალო სიმაღლე ზღვის დონიდან 650 მ–ია. ფართობის 

მოცულობა რეგიონთან   (6518,8კმ2))8,3%, ხოლო ქვეყანასთან (69700 კმ2) 0,77 %. მუნიციპალური გზების 

სიგრძე განისაზღვრება 500 კილომეტრამდე. 

 

გეოგრაფია  

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტიში მთავარი მდინარეა ყვირილა, რომელიც მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიას თითქმის ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მისი სიგრძე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 20 კმ-

ია. მდინარის შენაკადებია ჯრუჭულა, საძალიხევი და სხვა.  

მუნიციპალიტეტის თითქმის  მთელი ტერიტორია მიეკუთვნება მთიან ზონას და ხასიათდება რთული 

ლანდშაფტურ–კლიმატური პირობებით, რის გამოც იგი არათანაბრადაა ათვისებული. დასახლებული 

პუნქტები ძირითადად განლაგებულია მდინარეთა ხეობებში. რელიეფი ძლიერ დანაწევრებულია მდ. 

ყვირილას და მისი შენაკადების მიერ, რაც ქმნის პირობებს ღვარცოფების და მეწყრული სხეულების 

ჩასახვა–ჩამოყალიბებისთვის.  

მმართველობის ორგანოები  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33 წევრისგან. მათგან 13 არჩეულია 

პროპორციული, ხოლო 20 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს 

საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი და ორი 



მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია და 5 ფრაქცია. ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ 

ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების  (რვა ასამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების  მეშვეობით.  

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტი მოიცავს 16 ადმინისტრაციულ ერთეულს. 

მოსახლეობა  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რიცხოვნობა 39 800 კაცია, რაც რეგიონის მოსახლეობის 

(703300 კაცი) 5,7%, ხოლო ქვეყნის მოსახლეობის 3723500 კაცი) 1.1%-ია. 

 ქალაქად მცხოვრები – 12 800 ადამიანი, ხოლო სოფლებში 27 000 ათასი ადამიანი ცხოვრობს. 0-დან 6 

წლამდე ასაკის 3000-მდე ბავშვი და 6-დან 18 წლამდე ასაკის 5300-მდე მოზარდი.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 73 კაცი კმ2–ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) აღემატება.  

 

 

თვითმმართველი ერთეულის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტები 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტებია: მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების 

დოკუმენტი და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. 

პრიორიტეტების დოკუმენტი - არის მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი გეგმა რომელიც 

ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესახებ; დოკუმენტი მოიცავს 

ინფორმაციას   როგორც   გასულ   პერიოდზე,   ასევე   მომდევნო   4   წლის   განმავლობაში ბიუჯეტიდან 

დასაფინანსებელი პრიორიტეტებისა და პროგრამების შესახებ ინფომაციას. 

რა არის ბიუჯეტი? 

ტერმინი „ბიუჯეტი“ („Budget”) ინგლისური სიტყვაა და ტომარას ნიშნავს. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ 

ბიუჯეტი არის მთავრობის ტომარა, რომელიც ივსება და იხარჯება ყოველდყიურად.  

დღეს საქართველოში ბიუჯეტი წარმოდგენს შესაბამისი 

დონის ხელისუფლების ორგანოების 

მიერ საკუთარი უფლებებისა და ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით მისაღებ და გასაცემ ფულადი სახსრების 

ერთობლიობას, მათი შეგროვებისა და გადახდის გეგმას. ამ 

სახით პროგნოზი კეთდება მომდევნო 4 წელზე, ხოლო 

მმართველობის შესაბამისი ორგანობის მიერ ბიუჯეტი 

მტკიცდება და აღსრულებას ექვემდებარება მომდევნო 1 

წლისათვის.  

მოქმედი კანონმდებლობითა და საბიუჯეტო მოწყობის 

მიხედვით საქართველოში არსებობს ბიუჯეტის სამი დონე: 

საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების 

რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტები. ბიუჯეტები მტკიცდება 

შესაბამისი დონის ხელისუფლებების მიერ. 

აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ ყველა დონის ბიუჯეტის შევსების წყარო არის მოსახლეობა, ანუ ჩვენ 

მიერ გადახდილი გადასახდებით ივსება ბიუჯეტი. 



 

საბიუჯეტო პროცესი 

საქართველოში საბიუჯეტო პროცესის ძირითადი ეტაპები დარეგულირებულია საბიუეტო კოდექსით, 

ხოლო შიდა საბიუჯეტო კალენდარს ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი. ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტში შიდა საბიუჯეტო კალენდარი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 

 

 

 

 

 

2021 წელი

• მუნიციპალიტეტის შიდა საბიუჯეტო კალენდარი

1 მარტი

• მერი გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ -სამართლებრივ აქტს (ბრძანება), რომელშიც განსაზღვრულია 
პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები

• სამართლებრივი აქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტში იქმნება სამუშაო ჯგუფი და იწყება მუშაობა 
პრიორიტეტების დოკუმენტსა და საშუალოვადიანი გეგმების შემუშავებაზე

15 მარტი

• სამუშაო ჯგუფი წარმოადგენს მოსახლეობის გამოკითხვის შინაარსობრივ ნაწილს, რომლის მიზანია შემდეგი 
ინფორმაციის მიღება: 1) რამდენად კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ წელს განხორციელებული 
პროგრამებით. 2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების მიწოდება მომავალ წლებში. 

1 ივნისი

• სამუშაო ჯგუფი იკრიბება პრიორიტეტების დასადგენად და/ან უკვე განსაზღვრული პრიორიტეტების 
დასახარისხებლად, რაც უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მრავალწლიანი ან 
საშუალოვადიანი გეგმის დოკუმენტის, სიტუაციის ანალიზისა და/ან მოქალაქეთა კვლევის შედეგების 
საფუძველზე (არჩევით).

1 ივნისი -1 
აგვისტო

• სამუშაო ჯგუფი არჩეული პრიორიტეტის ფარგლებში (შესაძლებელია პრიორიტეტი არ დაკონკრეტდეს) აცხადებს 
მოქალაქეებიდან ახალი ინიციატივების მიღებას ახალ პროგრამებთან/ქვე-პროგრამებთან/ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით, პროცესის მეთოდოლოგიისა (აქ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სამოქალაქო ბიუჯეტირება) 
და ვადების მითითებით

5 აგვისტო

• საფინასო სამსახური სამუშაო ჯგუფთან ერთად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 15 ივლისს მიღებული 
ძირითადი პარამეტრების გათვალისწინებით, ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტს და 
წინადადადებას ზღვრული მოცულობების თაობაზე, რომელსაც იწონებს მუნიციპალიტეტის მერი.



 

 

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში წარმოდგენილია საბიუჯეტო ციკლის ეტაპები:  

 

 

მუნიციპალური ორგანოების როლი საბიუჯეტო პროცესში გამიჯნულია კანონმდებლობით. ეს 

კანონებია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და საბიუჯეტო კოდექსი. 

5-25 
ოქტომბერი

• საფინანსო სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 5 ოქტომბერს მიღებული 
საპროგნოზო მაჩვენებლების გათვალისწინებით, ამზადებს მომავალი წლის ბიუჯეტის 
პროექტს, განმარტებით ბარათს თანდართული მასალებით და პრიორიტეტების 
დოკუმენტს და განსახილველად წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს

15 
ნოემბრამდე

• თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო (მერი) მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების  დოკუმენტს და ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად 
განსახილველად წარუდგენს საკრებულოს. 

31 
დეკემბერი

• საკრებულო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის 
დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.

ბიუჯეტის პროექტის 
მომზადება

ბიუჯეტის პროექტის 
წარდეგნა 

საკრებულოში

ბიუჯეტის პროექტის 
განხილვა 

საკრებულოში

ბიუჯეტის 
დამტკიცება

ბიუჯეტში 
ცვლილებების 

შეტანა

ბიუჯეტის 
აღსრულება

ბიუჯეტის 
ანგარიშგება

ბიუჯეტის 
კონტროლი



 

 

 

საიდან მოდის ფული ბიუჯეტში? 

კანონმდებლობა არეგულირებს იმ გადასახდელების ჩამონათვალს რომლითაც ივსება ბიუჯეტი. 

გადასახადებს ბიუჯეტში იხდიან მოქალაქეები და ბიზნესი. ეს გადახდილი თანხები საბიუჯეტო 

კოდექსის შესაბამისად ნაწილდება სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

ირიცხება შემდეგი სახის შემოსავლები: დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) , ქონების 

გადასახადი (გარდა მიწისა), მიწის გადასახადი, ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი, დასუფთავების 

მოსაკრებელი, იჯარით გაცემული ქონებიდან შემოსული თანხები, სხვა ადგილობრივი მოსაკრებლები 

და გადასახდელები, ასევე ქონების გაყიდვიდან შემოსული სახსრები. ცენტრალური ხელისუფლება 

კაპიტალური პროექტებისთვის და დელეგირებული უფლებების განსახორციელებლად 

მუნიციპალიტეტს უნაწილებს გარკვეულ თანხებს, რასაც ეწოდება გრანტები. ასეთი გრანტები 

მუნიციპალიტეტში ძირითადად წლის განმავლობაში ირიცხება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტი 

აზუსტებს თავდაპირველ ბიუჯეტს. როდესაც ხარჯები შემოსავალზე მეტია, მუნიციპალიტეტს უფლება 

აქვს აიღოს სესხი. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტს ძირითადად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

ეხმარება. 

ზემოთ აღნიშნული თანხების ბიუჯეტში მობილიზებაზე პასუხისმგებელია როგორც ცენტრალური 

ხელისუფლება ასევე ადგილობრივი - მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება. კერძოდ, ცენტრალური 

ხელისუფლება (შემოსავლების სამსახური) უწევს ადმინისტრირებას შემდეგი სახის შემოსავლებს: 

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან (დღგ) , ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა), მიწის 

გადასახადი, ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი. ადგილობრივი ხელისუფლება - დასუფთავების 

მოსაკრებელს, იჯარით გაცემული ქონებიდან მისაღებ თანხებს და სხვა ადგილობრივი მოსაკრებლებს 

და გადასახდელებს, ასევე ეს უკანასკნელი პასუხისმგებელია მუნიციპალური ქონების პრივატიზებისას 

თანხების მობილიზებაზე.  

ცენტრალურ ხელისუფლება პასუხისმგებელია ასევე მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის სახით თანხების 

გამოყოფაზე. ასეთი თანხები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს და 

ძირითადად ხმარდება კაპიტალური პროექტების დაფინანსებას, სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფასა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას. 

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსავლების შესრულება 

მერია

ბიუჯტის 
პროექტის 
მომზადება

ბიუჯეტის 
პროექტის 

საკრებულოში 
წარდგენა

ბიუჯეტში 
ცვლილებების 
მომზადება და 
საკრებულოში 

წარდგენა

ბიუჯეტის 
აღსრულება

ბიუჯეტის 
შერულების 

შესახებ 
ანგარიშის 
წარდგენა 

საკრებულოში

საკრებულო

ბიუჯეტის 
პროექტის 
განხილვა

ბიუჯეტის 
დამტკიცება

ბიუჯეტის 
ცვლილებების 
დამტკიცება

ბიუჯეტის 
შესრულების 
კონტროლი

ბიუჯეტის 
შესრულების 

ანგარიშის 
დამტკიცება



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  

  საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი 

 

  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის) 

შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) გარეშე 

განისაზღვრა 38075.9 ათასი ლარით, ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) ჩათვლით  41053.4 

ათასი ლარით), საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 34918.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 38075.9 ათასი ლარის 91.7 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში 

შემოსულია 4516.0 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები. (2020 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტიური  

შემოსულობები შეადგენდა 30402,8 ათას ლარს). 

 საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის მთლიანმა ფქტიურმა სალდომ შეადგინა -984.0 ათასი ლარი 

ნაცვლად გეგმიური -2900.9 ათასი ლარის, ფინანსური აქტივის ცვლილება (კლება) გეგმით განისაზღვრა 

2977.5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად ფინანსური აქტივის კლებამ შეადგინა 1060.8 ათასი ლარი. 

 

სახეობების მიხედვით  2021 წლის ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში 

 

დასახელება გეგმა  (IVკვ) 
ფაქტი(IVკვ 

საკასო)  
პროცენტი 

შემოსავლები 38042.9 34820.9 91.5 

გადასახადები 13913.3 14900.9 107.1 

გრანტები 12787.0 11779.5 92.1 

სხვა შემოსავლები 11342.6 8140.5 71.8 

არაფინანსური აქტივების კლება 33.0 97.9 296.6 

სულ შემოსულობები 38075.9 34918.8 91.7 

ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) 2977.5 1060.8  

ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) 0 0  

სულ შემოსულობები  ფ/ა კლების ჩათვლით 41053.4      35979.6   87.6 



 

 

შემოსავლები 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  იანვარ-დეკემბრის თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული 

შემოსავლებდან   (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):   

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 14900.9 ათასი ლარი, მეოთხე კვარტლის გეგმის 

13913.2 ათასი ლარის 107.1 %. მეოთხე კვარტალში ფაქტიური შემოსულობების  ძირითადი ნაწილი 43% 

, გადასახადებზე მოდის.  სახეობების მიხედვით: 

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სულ 3679.9 ათასი ლარი, გეგმა  შეადგენდა 

3000.0 ათას ლარს, აქედან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) 

შემოსულია 2518.0 ათასი ლარი (გეგმა 1750.0 ათასი ლარი) სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო  

დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი 1161.9 ათასი ლარი (გეგმა1250.0 ათასი ლარი). 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოსულია  11221.0 ათასი ლარი, მეოთხე კვარტლის გეგმის  

10913.3 ათასი ლარის 102.8 %.  

 

II.გრანტები: საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 11779.5 ათასი 

ლარი (გეგმა 12787.0 ათასი ლარი), მთლიან შემოსულობებში გრანტებმა შეადგინა 34% მათ შორის: 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  ჩაირიცხა 881.8 

ათასი ლარი;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  7110.5 ათასი 

ლარი,სპეციალური ტრანსფერი 1000.0 ათასი ლარი, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან 812.0 ათასი 

გადასახადები

43%

გრანტები

34%

სხვა 

შემოსავლები

23%

არაფინანს.აქტ.

კლება

0%

Sales



ლარი,  მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან 148.4 ათასი ლარი, სახელმწიფო გრანტი 1826.8 ათასი 

ლარი. 

III სხვა შემოსავლები: 2021 წლის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის) გეგმით განსაზღვრული 

11342.7 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შემოსავალმა  8140.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.8 

%-ია. მთლიან შემოსულობებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2021 წლის წლიურ ბიუჯეტში  

23 %  შეადგინა.   

სხვა შემოსავლებიდან, პროცენტები დარიცხული  საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ ნაშთზე  

მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 116.9 ათასი ლარი (გეგმის 200.0 ათასი ლარის 58.4%), 

ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 5524.1 ათასი ლარი გეგმის 8967.7 ათასი 

ლარის 61.6 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 5493.1 ათასი  ლარი, ტყის 

ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 10.2 ათასი  ლარი, წყლის რესურსებით 

სარგებლობის მოსაკრებელი 0.5 ათ. ლარი, გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან ათასი 2.9 ლარი. სხვა 

არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსების   მოსაკრებელი ათასი   ლარი.  შენობა–ნაგებობების 

იჯარა შემოსულია 20.0 ათასი ლარი, მიწის იჯარა 2.3 ათასი ლარი (მიწის იჯარის წლიური გეგმა 

შეადგენდა 25.0 ათას ლარს).  მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 5.8 ათასი ლარი (გეგმა 35.0 ათასი 

ლარი), სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.8 ათასი ლარი, სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებელი 2018.0 ათასი ლარი, გეგმა 2000.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავების მოსაკრებელი  13.1 ათასი ლარი, გეგმის  15.0 ათასი ლარის  87.3%;  სანქციებიდან და 

ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა  200.3 ათასი ლარი, (გეგმა 100.0 ათასი ლარი) შესრულებულია 

200.3 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის  წესების დარღვევისთვის 

შემოსული ჯარიმა შეადგენს 71.2 ათას ლარს, სხვადასხვა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევებისთვის 129.1 ათას ლარს. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი  

შემოსულია 239.2 ათასი ლარი.  

  არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ-დეკემბრის თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 

97.9 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 33.0 ათასი ლარი,  გეგმა შესრულებულია 296.6% -ით. 

შემოსავალი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 88.3 ათასი ლარი, მატერიალური 

მარაგების გაყიდვიდან 9.6 ათასი ლარი. 

 

როგორ იხარჯება ფული? 

 

მთავრობის მიერ შეგროვებული თანხა იხარჯება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჭიროებისამებრ. ეს 

თანხა პირობითად იყოფა მიმდინარე და კაპიტალურ ხარჯებად. მიმდინარე ხარჯები მოიცავს საჯარო 

მოხელეების ხელფასებს, კომუნალურ გადასახდებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავებისა 



და მოვლა შენახვის ხარჯებს და სხვა. ხოლო კაპიტალური ხარჯები გზების, ხიდების, საბავშვო ბაღების 

და სხვა მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და შეკეთების ხარჯებს. ასევე 

ბიუჯეტში განსაზღვრულია ნაკისრი ვალედბულებების (სესხის) დაფარვის ხარჯები. ხარჯების 

მიმართულებებს, თუ სად და როგორ უნდა მოხდეს თანხების ხარჯვა ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ხმათა უმრავლესობით. ბიუჯეტის აღსრულება კი ხდება მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს - მერიის მიერ. 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის) 

შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) გარეშე 

განისაზღვრა 38075.9 ათასი ლარით, ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) ჩათვლით  41053.4 

ათასი ლარით), საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 34918.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 38075.9 ათასი ლარის 91.7 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში 

შემოსულია 4516.0 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები. (2020 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტიური  

შემოსულობები შეადგენდა 30402,8 ათას ლარს). 

 საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის მთლიანმა ფქტიურმა სალდომ შეადგინა -984.0 ათასი ლარი 

ნაცვლად გეგმიური -2900.9 ათასი ლარის, ფინანსური აქტივის ცვლილება (კლება) გეგმით განისაზღვრა 

2977.5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად ფინანსური აქტივის კლებამ შეადგინა 1060.8 ათასი ლარი. 

 

სახეობების მიხედვით  2021 წლის IVკვარტლის  ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი მთლიან 

ბიუჯეტში 

 

 

 

შემოსავლები 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  იანვარ-დეკემბრის თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული 

გადასახადები

43%

გრანტები

34%

სხვა 

შემოსავლები

23%

არაფინანს.აქტ.

კლება

0%

Sales



შემოსავლებდან   (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):   

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 14900.9 ათასი ლარი, მეოთხე კვარტლის გეგმის 

13913.2 ათასი ლარის 107.1 %. მეოთხე კვარტალში ფაქტიური შემოსულობების  ძირითადი ნაწილი 43% 

, გადასახადებზე მოდის.  სახეობების მიხედვით: 

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სულ 3679.9 ათასი ლარი, გეგმა  შეადგენდა 

3000.0 ათას ლარს, აქედან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) 

შემოსულია 2518.0 ათასი ლარი (გეგმა 1750.0 ათასი ლარი) სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო  

დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი 1161.9 ათასი ლარი (გეგმა1250.0 ათასი ლარი). 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოსულია  11221.0 ათასი ლარი, მეოთხე კვარტლის გეგმის  

10913.3 ათასი ლარის 102.8 %.  

 

II.გრანტები: საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 11779.5 ათასი 

ლარი (გეგმა 12787.0 ათასი ლარი), მთლიან შემოსულობებში გრანტებმა შეადგინა 34% მათ შორის: 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  ჩაირიცხა 881.8 

ათასი ლარი;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  7110.5 ათასი 

ლარი,სპეციალური ტრანსფერი 1000.0 ათასი ლარი, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან 812.0 ათასი 

ლარი,  მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან 148.4 ათასი ლარი, სახელმწიფო გრანტი 1826.8 ათასი 

ლარი. 

III სხვა შემოსავლები: 2021 წლის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის) გეგმით განსაზღვრული 

11342.7 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შემოსავალმა  8140.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.8 

%-ია. მთლიან შემოსულობებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2021 წლის წლიურ ბიუჯეტში  

23 %  შეადგინა.   

სხვა შემოსავლებიდან, პროცენტები დარიცხული  საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ ნაშთზე  

მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 116.9 ათასი ლარი (გეგმის 200.0 ათასი ლარის 58.4%), 

ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 5524.1 ათასი ლარი გეგმის 8967.7 ათასი 

ლარის 61.6 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 5493.1 ათასი  ლარი, ტყის 

ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 10.2 ათასი  ლარი, წყლის რესურსებით 

სარგებლობის მოსაკრებელი 0.5 ათ. ლარი, გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან ათასი 2.9 ლარი. სხვა 

არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსების   მოსაკრებელი ათასი   ლარი.  შენობა–ნაგებობების 

იჯარა შემოსულია 20.0 ათასი ლარი, მიწის იჯარა 2.3 ათასი ლარი (მიწის იჯარის წლიური გეგმა 

შეადგენდა 25.0 ათას ლარს).  მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 5.8 ათასი ლარი (გეგმა 35.0 ათასი 

ლარი), სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.8 ათასი ლარი, სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებელი 2018.0 ათასი ლარი, გეგმა 2000.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავების მოსაკრებელი  13.1 ათასი ლარი, გეგმის  15.0 ათასი ლარის  87.3%;  სანქციებიდან და 

ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა  200.3 ათასი ლარი, (გეგმა 100.0 ათასი ლარი) შესრულებულია 

200.3 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის  წესების დარღვევისთვის 

შემოსული ჯარიმა შეადგენს 71.2 ათას ლარს, სხვადასხვა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევებისთვის 129.1 ათას ლარს. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი  

შემოსულია 239.2 ათასი ლარი.  

  არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ-დეკემბრის თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 

97.9 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 33.0 ათასი ლარი,  გეგმა შესრულებულია 296.6% -ით. 



შემოსავალი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 88.3 ათასი ლარი, მატერიალური 

მარაგების გაყიდვიდან 9.6 ათასი ლარი. 

 

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტის                                                                                                                                                                                                                                                  

ასიგნებები 

                                                                                                                                                                                                                                                       

      მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად  ბიუჯეტის 

გადასახდელები  განისაზღვრა 41053.4 ათასი ლარით. გაწეულმა საკასო ხარჯვამ  საანგარიშო პერიოდში 

შეადგინა 35979.6  ათასი ლარი, ათვისებულია  გეგმიური მაჩვენებლის 87.6 %.    

 

 

 

ჭიათურიის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ხვედრითი წილი 

ეკონომიკური  კლასიფიკაციის  მიხედვით  გამოსახული პროცენტულ მაჩვენებლებში მთლიან 

ბიუჯეტთან 

    როგორც ქვემოთ მოცემული დიაგრამიდან ჩანს მთლიან ხარჯებში  (35979.6 ათასი ლარი) ყველაზე 

მეტი ხვედრითი წილი, 45% 16282.1ათ. ლარი, მოდის არაფინანსური აქტივების შეძენაზე, შემდეგ 

სუბსიდიებზე 35% 12390.4 ათ. ლარი, შრომის ანაზღაურება შეადგენს მთლიანი ხარჯების 6%-ს 2182.2 ათ. 

ლარს, საქონელი და მომსახურება 5%-ს 1791.2 ათ. ლარს, სოციალური უზრუნველყოფა 5%-ს 1786.6, სხვა 

ხარჯები 4%-ს 1402.0 ათ. ლარს. გრანტები 28.6 ათ. ლარი, ვალდებულების კლება 76.6 ათ. ლარი და 

პროცენტის გადახდა 39.7 ათ ლარი ძალზე უმნიშვნელო ხვედრით წილს იკავებს მთლიან ხარჯებში. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

სახსრები ბიუჯეტის მიხედვით განაწილებულია შემდეგი პრიორიტეტების მიხედვით:  

 ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 განათლება 

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 მმართველობა 

შრომის 

ანაზღაურება

6%
საქონელი და 

მომსახურება

5%

სუბსიდიები

35%

გრანტები

0%

სოციალური 

უზრუნველყოფა

5%

სხვა 

ხარჯები

4%

პროცენტი

0%

ვალდებ.კლება

0%

არაფინანსური 

აქტივების 

ზრდა

45%

Sales

მუნიციპალიტეტის გადასახდელები   

2021 წელი ₾ 35979642  ლარი   



 

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში პრიორიტეტების მიხედვით ასიგნებები გადანაწილებულია 

შემდეგნაირად:  

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით 

 

პრიორიტეტის დასახელება 

 

გეგმა შესრულება შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3640.4 3458.7 95.0 

ინფრასატრუქტურის განვითარება 

 

22118.0 

 

18682.3 

 

84.5 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2388.7 2191.6 91.7 

ჯანმრთელობის დაცვა 192.9 179.3 93.0 

დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი,  5989.5 5088.0 84.9 

განათლება 4661.3 4434.5 95.1 

სოციალური დაცვა 2062.5 1945.2 94.3 

სულ ხარჯები 41053.4 35979.6 87.6 

 

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიმდინარე ხარჯებისათვის გაიხარჯა   18893.81 ათასი ლარი, 

ხოლო კაპიტალურ ხარჯებისათვის  17009.277 ათასი ლარი. ვალდებულებების კლებაზე 76.784 ათასი 

ლარი. 

 

კაპიტალური ბიუჯეტი 

როგორც აღვნიშნეთ ბიუჯეტის გადასახდელები იყოფა მიმდინარე და კაპიტალური დანიშნულების 

ხარჯებად. კაპიტალური ხარჯები წარმოადგენს ისეთ ხარჯს რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება 

საინვესტიციო ხასიათის პროგრამები, მაგალითად გზების, ხიდების, შენობების მშენებლობა, 

რეკონსტრუქცია, შეკეთება და სხვა. 

 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება  

 

 



2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით, ინფრასტუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა 

შემდეგი პროგრამების დაფინანსება: 

 

(ათას ლარებში) 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,682.315 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12,457.914 

02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 

02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია  11,687.992 

02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 7.217 

02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0.590 

02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 210.130 

02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 551.985 

02 02 წყლის სისტემის განვითარება 734.630 

02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 698.345 

02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 36.285 

02 02 03 შპს ჭიათურის წყალი 0.000 

02 03 გარე განათება 376.572 

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 376.572 

02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.000 

02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2,556.536 

02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,556.536 

02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0.000 

02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 100.509 

02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 657.791 

02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 23.600 

02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 117.792 

02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 516.399 

02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,753.158 



02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 684.298 

02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,068.860 

02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 45.205 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია 

შემდეგი პროგრამების დაფინანსება: 

 

 

 

03 

00 
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2,191.562 

03 

01 
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  1,783.996 

03 

02 
ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.000 

03 

03 
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 102.800 

03 

04 
სანიაღვრე არხების აღდგენა 304.766 

 

  

განათლება 

 

04 00 განათლება 4434.515  

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 3543.822  

04  02  სკოლამდელი დაწესებულებების არჭურვა რეაბილიტაცია 6.496  

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

 



 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პრიორიტეტის ფარგლებში 

განხორციელდა შემდეგი პროგრამების დაფინანსება: 

 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 5,088.031 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,192.783 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,845.138 

05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა 1,141.738 

05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 409.875 

05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 293.525 

05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 0.000 

05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 347.645 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2,801.103 

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,933.553 

05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა 287.000 

05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა 188.265 

05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 68.936 

05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 285.587 

05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,095.265 

05 02 01 06 თეატრი 8.500 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 17.050 

05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 730.500 

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 120.000 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 94.145 

 

 



მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში 

დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება: 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,124.544 
ბენეფიციართა  

რაოდენობა 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 179.331  

06 01 
01 

            საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 131.741 
 

06 01 
02 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 47.590 
 

06 02    სოციალური დაცვა 1,945.213  

06 02 
01 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,009.979 

 

06 02 
01 01 

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-

ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 
648.229 

 

06 02 
01 02 

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური 

ფინანსური დახმარება 

46.560 

 

06 02 
01 03 

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 173.890 
 

06 02 
01 04 

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 140.600 
 

06 02 

01 05 

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 
0.700 

 

06 02 
02 

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 0.750 
 

06 02 
03 

უფასო სასადილო 185.064 
 

06 02 
04 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 50.200 
 

06 02 
04 01 

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 23.000 

 

06 02 
04 02 

დევნილთა სოციალური დაცვა 8.000 

 

06 02 
04 03 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 
1.600 

 

06 02 
04 04 

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 17.600 
 

06 02 

05 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 508.620 

 

06 02 
05 01 

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა  64.300 
 

06 02 
05 02 

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა  106.400 
 

06 02 
05 03 

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 101.900 
 

06 02 
05 04 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 236.020 
 



06 02 
06 

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 116.600 
 

06 02 
07 

ომის  ვეტერანთა დახმარება 74.000 
 

 

 

 

 

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულება  

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 

პროგრამების დაფინანსება: 

 

0100 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3458.675 

01 01 01 ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 610.984 

01 01 02 ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერია 2585.97 

01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 142.730 

01  02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 116.491 

01 03 თანამშრომელთა გადაზადების პროგრამა 2.5 

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები მოიცავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და 

მერიის აპარატის დაფიანსებას. მათ შორის მერიასა და საკრებულოს აპარატში დასაქმებულია 202 

თანამშრომელი, მათ შორის მერიაში 174 თანამშრომელი, ხოლო საკრებულოს აპარატში 28 

თანამშრომელი.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

რას ნიშნავს ჩემთვის 2021 წლის ბიუჯეტი? 

 

 

 

 

განხორციელდა შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთება, მათ შორის გზების  (ორმული) და 

ფრაგმენტული შეკეთება, გზების ქვიშა - ხრეშოვანი 

მასალის მოწყობა, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე 

კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ასფალტ/ ბეტონის 

დაზიანებული მონაკვეთებზე ბზარების 

დამუშავება.2021 წლის   განმავლობაში, ჭიათურის  

მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქის მიმართულებით  

მიმდინარე სამუშაოებზე გაიხარჯა სულ 13139.421 ათასი 

ლარი მათ შორის: ცენტრალური ბიუჯეტიდან 7491.855 ათასი 

ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5647.566 ათასი ლარი 

რომელიც მიიმართა: 

სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდა 2021 

წელს. 

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია პროექტი 

დაიწყო 2020 წელს და დასრულდა 2021 წელს. 

სოფელ ნიგოზეთის საუბნო  გზის რეაბილიტაცია პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდა 2021 წელს. 

სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდა 2021 წელს. 

ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდა 2021 წელს. 

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაპირველი ეტაპი (პროქტი არის 

გარდამავალი) 

სოფელ კაცხისა და სოფელ ქვედა სალიეთის ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი (პროქტი არის გარდამავალი) 

კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (პროქტი არის გარდამავალი) 

სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მობეტონება  მოეწყო პირველი ეტაპი 

(პროქტი არის გარდამავალი) 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

               12457914 ლარი   



სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმამდე მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ხრეითში შეყილაძეები-გულიტაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი. (პროქტი არის გარდამავალი) 

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები-ლაბაძეების გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ პერევისაში ბარელაძეების უბანში საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია. 

სოფელ ზედა ბერეთისაში ტაბატაძეების უბნის გზა გრიგალაშვილების უბნის წყარომდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია. 

სოფელ ვაჭევში ხერგულის უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ მერევში სკოლასთან მისასვლელი გზის გაგრძელება. 

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში (400მ) გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა. 

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების გზის მობეტონობა. 

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფელ უსახელოში წერეთლების  უბანში მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ბიღაში გოგსაძეები უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ზოდში ბოყოველების შემაერთებელი გზის მობეტონება. 

სოფელ ზოდში-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მობეტონება. 

სოფელ სარქველეთუბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის მობეტონება. 

სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილების და ბუზალაძეების გზის მობეტონება. 

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების  (მთის უბნის) გზის მობეტონება. 

სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 



სოფელ ითხვისში  ლომიძეები ჩუბინიძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ითხვისში  ღავთაძე-ნადირაძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ სვერში ქვედა სვერში საუბნო გზის მობეტონება. 

სოფელ ვაჭევში ბუკეების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ კაცხში ხარატიშვილების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ხრეითში  პაპიაშვილების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ უსახელოში აბესაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. 

სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები. 

სოფელ ზედა ჭალოვანში პანტელას უბანში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. 

სოფელ დარკვეთში ბაქრაძეების უბანში გზის მობეტონიბის სამუშაოები. 

სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადმინისტრაციულ შენობამდე , ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე 

მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზოდში გაბესკელიანების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები-ბოყოვლების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზოდში გაღმა ბოყოვლების დამაკავშირებელი გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. 

სოფელ ვაჭევში მგალობლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები . 

სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ წინსოფელში ხიხაძეები-აბრამიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ თვალუეთში კოდიწყლის უბნის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ სვერში კვახების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ სვერში კრავების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ სვერში ბათუს უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 



სოფელ სვერში მჭედლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ მსხლოვანში მოდებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ნავარძეთში საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ თაბაგრებში ეკლესიამდე მისასვლელი ცენტრალურ გზაზე ორ მონაკვეთზე გზის საფარის მობეტონების 

სამუშაოები. 

სოფელ ზედა რგანში  სილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობის 

სამუშაოები. 

სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ წყალშავში კახელიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ნიგოზეთში ომიაძეები-ლაბაძეების გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ჭილოვანში მუხების უბნის გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (ითხვისის გადასახვევთან) გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზედუბანში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

სოფელ წყალშავში ციცქიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

სოფელ სკინდორში კურტანიძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ სვერში ჩისტიეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ საკურწში ბედინაშვილების უბანში  გზის მობეტონების სამუშაოები. 

სოფელ ზოდში ჯაბა ყაველაშვილის სახლთან გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ რგანში ჯვარჭალა-აბესაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ წირქვალში ბონდის უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ წირქვალში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ ზოდში სამხარაძეები ბარათაშვილების გზა (ბონდთან დამაკავშირებელი). 

ქალაქ ჭიათურაში ანძის უბანში გზის რეაბილიტაცა. 

სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება. 

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის მობეტონება . 

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება პირველი ეტაპი (გარდამავალი) 

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილებამდე მიმავალი გზის მობეტონება. 

სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება. 

სოფელ ტყემლოვანაში სკოლის მიმდებარედ გზის მობეტონება. 



სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ნიგოზეთში მასწავლებლის სახლთან გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის მოწყობა. 

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბანში გზის მოწყობა. 

სოფელ ბიღაში უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა. 

სოფელ ხალიფაურში ჭიოკაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობა. 

სოფელ კაცხში ხვადაბუნი-ოტიაშვილების უბანში  გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი 

(გარდამავალი). 

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა. 

სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია  პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სოფელ კაცხში ჩიხელიძეების გზის რეაბილიტაცია  პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სოფელ კაცხში ბაზღაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში (140მ)გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სოფელი კალაური დარბაიძეების უბანში (მაღაზიასთან) გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. 

სოფელ სვერში გოჩაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

კაცხი ხვადაბუნების უბანში გზის მობეტონება. 

სოფელ ჭილოვანში ცენტრალური გზიდან სასაფლაოსა და ხახიჩას  უბნის მიმართულებით  გზის მობეტონება. 

სოფელ წყალშავში კანჭების უბნის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სარქველეთუბნის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სოფელი მღვიმევი  მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი (გარდამავალი). 

სოფელ საკურწეში მამიაშვილების, გოსტიაშვილების, და სარალიძეების უბანში გზის რაბილიტაცია პირველი 

ეტაპი (გარდამავალი). 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მომზადდა დაახლოებით 110 ლოკაციაზე გზების საპროექტო 

სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 

  

      საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

    7217 ლარი 



 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ეძენილი იქნა  7.217 ათასი ლარის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები რომელიც 

განთავსდა ქალაქისა და სოფლების იმ ადგილებში სადაც ავტოკატასტროფის რისკი იყო მაღალი. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდა ქალაქის ტერიტორიაზე  საცალფეხო ბონდის  საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 0.590 ლარის ღირებულებით. 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოეწყო დაახლოებით  95 გძ. მეტრი საყრდენი კედელი.  

დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:  

      ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა, მშენებლობა 

    590 ლარი 

 

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 

    210130 ლარი 



საყრდენი კედლის მოწყობა ინტერნაციონალის ქIIშესN8 ფურცხვანიძე ზაზას სახლთან. 

საყრდენი კედლის მოწყობა წმ.გიორგის ქ.N34 ხვიჩა მოდებაძის სახლთან. 

ნინოშვილის ქუჩა №16 ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა. 

ქ. ჭიათურაში რუსთაველის ქუჩა N21-ის მიმდებარედ ცხრა სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს 

საყრდენი კედელის გამაგრების სამუშაოები. 

ჭიათურაში ცხოვრებაძის ქ.# 3 გიორგი კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. 

საყრდენი კედლის მოწყობა ინტერნაციონალის N22-ში. 

მუხაძის ქ.#30 ლეთოდიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა. 

სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. 

ინტერნაციონალის ქ. N34-ში მდებარე დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 

განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 31 ლოკაციაზე საყრდენი კედლების საპროექტო სამუშაოები. 

 

 

  

 

 

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა 

გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს როგორ ცენტრალური ასევე  ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები რომლითაც 

დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: 

ქ.ჭიათურაში  ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სამუშაოები დასრულდება 2022 

წელს). 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია (სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). 

აღმაშენებლის ქ.N 17, 19-ის მიმდებარედ მერი ცერცვაძესა და როსტომ ცუცქირიძის სახლთან კიბეების მოწყობის 

პროექტირება. 

აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების პროექტირება. 

ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება. 

 

 

ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეების, 

მოედნების მოწყობა 

    551985 ლარი 



 

 

 

 

სასმელი წყალით უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის 

სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, 

რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად 

მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. 

 

 

 

 

 

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 ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის 

დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ 

პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%-ს.რპმელიც  მოიცავ სშემდეგ ღონისძიებებს: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; 

ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული 

სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას და მომუშავეთა ხელფასს. 

 

 

 

       წყლის სიტემის განვითარება 

     734630 ლარი   

გარე განათება 

     376572 ლარი   

მ          მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება   

                              2556536 ლარი 

კ                მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება განვითარება                           

                                  2556536 ლარი 

 

 



პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ 

ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას 

სადაც მგზავრთა გადაყვანას ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება 

შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა 

შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის 

დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, 

რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. 

 

 

 

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციას რომელშიდაც ადამიანების ცხოვრება 

საფრთხის შემცველია, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 

ქ. ჭიათურაში 14 მაისს დამწვარი ორსართულიანი სახლის სახურავის მოწყობა პატარიძის ქუჩაზე. 

ქორწინების სახლის სახურავის რეაბილიტაცია. 

 

 

 

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცა 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. 

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა 
როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები 
მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ 
აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქალაქ ჭიათურაში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში 
არსებული  დაზიანებული დაახლოებთ 26 ერთეული ლიფტების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს იმ ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების  და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლების  საცხოვრებელი სახლების სახურავით 
უსრუნველყოფა რომელიც უკიდურეს მდგომარეობაშია, ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილია მოთუთიებული 
ნაგლინი (თუნუქი) 600 ცალი და ფიდროსაიზოლაციო მასალა 1000 ცალი. ასევე განხორციელდა ცხოვრებაძის ქn34-
ში მდებარე მრავალსართულიანი კორპუსის გადახურვის სამუშაოები. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი 
კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. ქვეპროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდა: 

ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N6-ის ფასადის მოწყობის სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

კ                ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობის განვითარება                           

                                  657791 ლარი 

 

 

კ                ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია                           

                                 100509 ლარი 

 

 



ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N21-23-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში  ჩაჩანიძის I შესახვევიN3 საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია. 

ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის 

რეაბილიტაცია. 

ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N13-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის 

რეაბილიტაცია. 

ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის 

რეაბილიტაცია. 

სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს. 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე N1 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია. 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე N2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

განხორციელდა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, 

მათ შორის სკვერებისა და პარკების, 

დასასვენებელი ადგილების მოვლა. 

საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია 

და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და 

დასასვენებელი ადგილების მოწყობა. სოფლის 

მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდება სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული პროექტები.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას 

წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის 

მოპოვების ადგილი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მაღალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 

2661938 ლარი ლარი 



გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად 

აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 

კულტურის ცენტრის მიმდებარედ შადრევანის აღდგენის სამუშაოები. 

ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 

ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიდებარედ სკვერებისა და გადასახედის მოწყობის 

სამუშაოები პირველი ეტაპის სამუშაოები (გარდამავალი) 

ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 

ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპის სამუშაოები 

(გარდამავალი). 

ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ,,საკურდღლიას წყაროს“ მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. 

ქალაქის ტერიტორიაზე გამწვანების სა და სკვერების მოწყობის სამუშაოების მიზნით 7 სხვადასხვა 

ლოკაციაზე მომზადდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუსაოები. 

 

 

 

ჰგჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰბჰ 

 

 

                                  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ზედა ბერეთისაში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები. ასევე 

შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები ჩატარდა შემდეგ სოფლებში: სოფლებში ბიღა, ზედა ბერეთისა, ნიგოზეთში 

და უსახელოში. 

 

 

 

 

დაგვა დასუფთავება გარემოს დაცვა 

 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

2191562 ლარი 

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა  45205 ლარი 



ყოველდღიურად ა(ა)იპ - დასუფთავებისა და 

კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი მიერ 

განხორციელდება ნარჩენების მოგროვება და გატანა 

ნაგავსაყრელ პოლიგონზე. მუნიციპალიტეტს ამ 

მიზნით ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი 

ავტომობილი.  ასევე განხორციელდება ნაგავმზიდი 

მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა 

ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის ათვისება. ასევე მოსახლეობის დაცვის 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან 

გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.  

 

 

 

 პროგრამის ფარგლებში 

 

განხორციელდა სოფელ წასრში გზის გასწვრივ  და სოფელ ითხვისში სანიაღვრე არხის მოწყობა, 

აგრეთვე ჭიათურაში გოგებაშვილისა და 9 აპრილის ქუჩებზე განხორციელდა  სანიაღვრე არხების 

მოწყობა. 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფუნქციონირებს 28 საბავშო ბაღი, რომლის 

ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ 

,,გაერთიანებული საბავშვო ბაღები“სულ 

სკლამდელ დაწესებულებებში 

დასაქმებულია 700 თანამშრომელი, ხოლო 

ირიცხება 1500-მდე აღსაზრდელი. 

ეფექტიანი ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად იგეგმება: 

სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების 

შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, 

აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი 

და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა. 

 

4434525ლარი 

განათლება 

სანიაღვრე არხების აღდგენა  304766 ლარი 



ს 

 

 

 

სპორტის სფეროში ფუნქციონირებენ შემდეგი სპორტული სკოლები: 

1)ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა რომელიც აერთიანებს  

ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, 

კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის 

და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს. 

2) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული 

სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 11 მწვრთნელს. 

3) ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა 

ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით 

მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება 

სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, 

შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი 

ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია 

ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო 

ასპარეზზე. 

 

 

 

 

 

 

 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური 

მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად 

ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი 

მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი 

პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების 

გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები 

ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს 

ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც 

საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. 

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც 

შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

2192783 ლარი 

კულტურა და რელიგია  2895248 

ლარი 
5899904 ლარი 



დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 

მოსწავლე. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 

მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით 

დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება 

მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, 

ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. 

სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც 

შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, 

მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი 

ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი. 

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი 

მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი 

პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; 

მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური 

ბიბლიოთეკა 

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა 

დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის 

სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ 

შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული 

ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი 

განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 

1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.სსიპ 

სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს 

და 26 პედაგოგს. 

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 223 მოსწავლე; 

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106  მოსწავლე 

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე 

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე 

სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო) 

 



ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე 

ღონისძიებების, ორგანიზებას; 

განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის 

დაფინანსება“ 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების 

მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: 

საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა 

ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; 

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; 

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; 

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული 

პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი 

სპორტსმენების დაჯილდოება; 

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ 

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების 

შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ 

გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის 

მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, 

ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში 

მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-

სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის 

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

2124544 ლარი 



ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების 

პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა 

ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური 

პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და 

კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების 

ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, 

შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება 

ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის 

ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის 

განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და 

პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 

სოციალური დახმარების პროგრამა 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების 

უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა  

პროგრამის მიზანია  დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის 

შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის 

დაკმაყოფილება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 

ა) სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების 

თანადაფინანსება. 
 გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა 
ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო 
პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო 
კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება 
ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის 
ოდენობით; 

 ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  
გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი 
სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-
ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  
მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  
წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;  



 ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ 
სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე 
პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-
კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების 
შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ 
გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; 

 ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, 
ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს 
მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო 
პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  
მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, 
წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; 

 მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   
დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო 
სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება 
ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის 
ოდენობით; 

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული მოქალაქე.  

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. 

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას 

დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ 

ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან 

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის 

ბენეფიციარებს. 

გ)მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა: 

  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის 

უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 

01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - 

ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება 

მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. 

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. 

დ)სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება. 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით 

განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 

დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ 

ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის 

ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის 

დავალიანების დაფარვა. 



ე)რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  

პირთა დახმარება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა 

კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.  

ვ) ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        
მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  
ზ)უფასო სასადილო.    
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და 
გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 
სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით 
უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში 

გამარჯვებული პირის მიერ. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: 
 
თ) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის 
ოდენობით. 
ი) დევნილთა სოციალური დაცვა; 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. 
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა 
ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. 
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური 
დახმარება; 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ 
მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 
ლარს. 
ლ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 
მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის 
ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: 
მ) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: 

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. 

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. 

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. 

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. 

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. 

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. 



ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. 

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. 

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. 

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   

მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. 

 
ნ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი 

ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 

ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ 

სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. 

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. 

ო) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა 

სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. 

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ 

არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);  

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და 

შვილები; 

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული 

საცხოვრებელი ფართი; 

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 

არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);  

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 

100 ლარის ოდენობით.  
პ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური 

მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და 

სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ 

წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი 

გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების 

განხორციელებამდე, შემდეგი სახით: 

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით; 

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით; 

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით; 

 

ჟ)სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა 
დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც 
დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო 
ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის 
ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 
5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების 
მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 
 
რ) ომის ვეტერანთა დახმარება. 



ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის 
მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის 
მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. 
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