მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების
დოკუმენტი
თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ჭიათურის
პლატოსა და მდინარე ყვირილის ვიწრო ხეობაში, გომი-საჩხერე-ზესტაფონის
საავტომობილო გზის გარშემო, რომელსაც ესაზღვრება აღმოსავლეთით - საჩხერის,
სამხრეთ-დასავლეთით - ზესტაფონის, დასავლეთით - თერჯოლის, ჩრდილოეთით ამბროლაურის, ჩრდილო-დასავლეთით - ტყიბულის და სამხრეთით - ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტები.
დედაქალაქიდან 192 კმ-ის დაშორებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 234 კმის დაშორებით, იმერეთის რეგიონის ცენტრიდან ქალაქი ქუთაისიდან 73 კმ-ის დაშორებით
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 96 კმ-ით დაშორებული ( 1 სთ და 50 წუთის
სავალი დროით) .
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ჭიათურა. მანძილი ქ. თბილისსა და
ჭიათურას შორის 192 კმ – ია. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 16 მუნიციპალურ
ერთეულს: ქალაქ ჭიათურას, 13 თემს (გეზრული, ვაჭევი, ზოდი, ითხვისი, კაცხი,
მანდაეთი, ნიგოზეთი, პერევისა, სარქველთუბანი სვერი, ქვაციხე, წირქვალი, ხვაშითი) და
2 სასოფლო თემს(რგანი, ხრეითი). ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციულ
ერთეულში შემავალი 60 სოფლიდან 20 მაღალმთიანი სოფელია.
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.
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.
მუ ნიციპალ იტ ეტის ტ ერიტ ორიაზ ე სუ ლ
12 650 პენსიის მიმღები
ბენეფიციარია,მუნიციპალ იტ ეტ ში ცხო ვრო ბს შეზ ღუ დ უ ლ ი შესაძლ ებლ ობის მქონე
1785 პირი, მათ შორის 350 პირველ ი ჯ გუ ფის ინვალ იდ ი დ ა 1435 მეორე ჯ გუ ფის ინვალ
იდ ი.
2019 წლის ბიუჯეტის მოცულობა ბიუჯეტში ცამეტი ცვლილების შედეგად განისაზღვრა
37909582 ლარით.
ჭიათურაში საკმაოდ ნოტიო ზღვის სუბტროპიკული ჰავაა, იცის ზომიერად
ცივი ზამთარი და შედარებით მშრალი, ცხელი ზაფხული. ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა
+13%, იანვარი +2%, ივლისი +23%, აბსოლუტური მინიმუმი -20, აბსოლუტური მაქსიმუმი
+42 ნალექები 1100 მმ. წელიწადში. საშუალო წლიური ტენიანობა - 70%-ია. ძირითადად

გავრცელებულია დასავლეთის მიმართულების ქარი, ქარის საშუალო სიჩქარე წელიწადში
10 –15 კმ/სთ. ნიადაგი ძირითადად ნეშომპალაკარბონატულია.
სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება მთელი ტერიტორიის 20%-მდე, ანუ 10840 ჰა, აქედან
სავარგული 7,2% ე.ი. 2562ჰა, საიდანაც სახნავს უჭირავს - 1699 ჰა, მრავალწლიან ნარგავებს
- 1283ჰა, მათ შორის ვაზს - 932ჰა, დანარჩენი საძოვარი და სათიბია.
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.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს სამრეწველო რაიონს.იგი მდიდარია
მანგანუმის,კვარცის ქვიშისა და მარმარილოს საბადოებით.დღეის მდგომარეობით
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მანგანუმისა და კვარცის ქვიშის მოპოვება,სადაც
დასაქმებულია 4000-მდე მუშა-მოსამსახურე.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო
აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვა შემდეგნაირად:

გადასახა
დები

2023 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2021 წლის
პროგნოზი

2020 წლის
პროგნოზი

შემოსავლები

2019 წლის
გეგმა

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

22134.312

27681.745

22817,005

22947.2

24968.3

26396.7

2813.598

9694.100

11967.7

14430.6

16236.4

17444.5

გრანტები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მისაღები
გრანტები
სხვა
შემოსავლები
ხარჯები
შრომის
ანაზღაურება
საქონელ
ი და
მომსახურება
ძირითად
ი კაპიტალის
მომსახურება
პროცენტ
ი
სუბსიდი
ები
გრანტები

10681.550

9362.446

3097.405

230.0

250.0

260

10681.550

9362.446

3097.405

240.0

250.0

260

8639.170

8625.199

7751.900

8276.0

8481.9

8692.2

10682.433

15494.8

14195,616

15371.4

15799.4

16274.4

2138.885

2249.7

2322.700

2964.0

2964.0

2964.0

684.629

2392.109

1265.505

1107.1

1125.1

1138.1

70.795

75.5

143.911

36.8

29.8

22.8

6505.830

7908.7

8709,500

9407.7

9764.5

10273.5

50.551

41.0

50.0

4.0

4.0

4.0

951.940

1450.044

1618.0

1594.0

1654.0

1684.0

279.803

1377.705

86.0

258.0

258.0

188.0

11451.879

12187.0

8621,389

7575.8

9168.9

10122.3

სოციალუ
რი
უზრუნველყო
ფა
სხვა
ხარჯები
საოპერაციო
სალდო
არაფინანსურ
ი აქტივების
ცვლილება
ზრდა
კლება
მთლიანი
სალდო
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება

5855.296

22392.8

8544,605

7499.0

9092.1

10045.5

5886.498

22414.824

8596,605

7554.8

9150.8

10106.8

22.0

52.0

55.8

58.7

61.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.202
5596.600
5596.6

10205.8
5596.583

ზრდა

5596.583

კლება

0.0

10205.8

ვალდებულებ
ების
ცვლილება

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

-76.784
0.0

-76,8
0.0

-76,8
0.0

-76,8
0.0

საგა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.784

76.8

აო

0.0

0.0

ბალანსი

0.00

0.00

რეო
საშინ
აო
კლება

76.8

76.8

76.8

76.8

საგა
რეო
საშინ

76.784
0.00

76.8
0.00

0.00

0.00

ა) 2020 წელს მუნივიპალიტეტის ბიუჯეტის დადებითი მთლიანი სალდო
განისაზღვება 0.0 ათასი ლარით;

2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

2018 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ

2017 წლის 22 დეკემბრის

N37

დადგენილებით 13202.0 ათასი ლარის ოდენობით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში
საქართველოს

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან

მისაღები

გრანტების

ოდენობა

განსაზღვრულია სულ 5647.3 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან გათანაბრებითი
ტრანსფერი

5415.3

ათასი

განსახორციელებლად

ლარი

232,0

და

დელეგირებული

უფლებამოსილების

ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები

განისაზღვრა 7531.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის 3080.0 ათასი ლარი
გადასახადების სახით და 4451.1 ათასი ლარი სხვა შემოსავლების სახით.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 35.0 ათასი ლარი.

შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე
გამოიყურება:

Sales

მიზნობრივი არაფინანს
ტრანსფერი აქტ.კლება
0%
2%
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
52%
ადგილობრივი
შემოსავლები
46%

2018
განხორციელდა

წლის იანვარ - დეკემბერში
ცვლილება

და

ბიუჯეტის

ბიუჯეტის მიმართ 7-ჯერ
შემოსულობების

მოცულობა

განისაზღვრა 22165.5 ათასი ლარით. აქედან გრანტები შეადგენს 10681.5 ლარს. მათ
შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 5415.3 ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 ათასი ლარი.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5034.2
ათ ლარი, რომელიც მიმართული იქნა სოფელ, მემორიალი-რგანი-ხრეითის,
სარქველეთუბნის, ქვაციხე-ვაჭევის, ქვაციხე-ჯვარიეწერის, ხვაშითის და ბიღის
საავტომობილო გზის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად, და
სოფელ ვაჭევის სკოლის რეაბილიტაციისათვის.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 11452,8 ათასი ლარით, მათ
შორის საგადასახადო შემოსავლები 2813,6 ათასი ლარი, არასაგადასახადო
შემოსავლები 8639,2 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 31,2 ათასი ლარით.

2018 წლის 01 იანვრისათვის მუნიციპალიტეტის

საბიუჯეტო სახსრების

ფულადი ნაშთი შეადგენდა 4588,1 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის
თანხებზე 610,4 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 3977,7 ათას ლარს . მათ შორის:

ნაშთი 2018 წლის 01 იანვრისათვის
სულ
მ.შ:

-

თანხა
(ლარებში)
4588119,42

რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771

განკარგულება

5591.17

- მიწის ძვრით დაზარალე.დასახმარებ2012 წლის 26
.05 #972 განკ.

15400

საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ სოფლის პროგრამა

4531,48

საქ.მთ.04.04.13#311განკრეგიონშიგანსახორც.პროექტები 67839.48
საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა

7359.36

საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრამა

17443.27

საქართველოს მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ

8183.94

საქართ მთ. განკარგ #1967 2015 წლის 14 სექტემბრის
(საიაღვრე არხ.)

34749

საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175

0.85

საქართ.მთ.24.11.2017წ #2466 განკ.საპროქტ და სამშ.
სამუშაოები

48552

საქ. მთ 19.02.2016წ #265 განკ. სოფლის პროგრამა

69817.5

საქ. მთ. 13.06.2017 წ #1213 განკ. სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად.

150000

საქ. მთ. 12.07.2017წ 1454 განკ. წყლის სის. რეაბ.

180921

სულ ცენტ. ბიუჯეტიდან

610389.05

სულ საკუთარი ნაშთი

3977730.37

:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის

2018 წლის IV კვარტლის

(იანვარ-დეკემბრის

თვის) ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
სულ შემოსულობები
ფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების ზრდა

სულ ფ/ა ცვლილლლების ჩათვლით

გეგმა(12თ
ვე
20775.8
3080.0
11261.9
6433.9
23.6
20799.4

25284,1

საკასო(12თ
ვე)
22134.3
2813.6
10681.5
8639.2
31.2
22165.5

პროცენტ
ი
106.5
91.3
94.8
134.3
132.2
106.6

16569.0

65.5

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-

დეკემბრის) თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები,
ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი ნაშთის ცვლილების გარეშე
განისაზღვრა 20799.4 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა
22165.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5 %. გასული წლის
შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2055.4 ათასი ლარით მეტი შემოსულობებია
ბიუჯეტში შემოსული.

შემოსულობების ზრდის ტემპი

გასულ წელთან

შედარებით შეადგენს 110.2%-ს.
მეოთხე კვარტალში (იანვარ-დეკემბერის თვეში) ფინანსური აქტივების
ცვლილება (კლება)

გეგმით განსაზღვრული იყო 4477.4 ათასი ლარი, ხოლო

ფაქტიურად შმოსავალმა გადააჭარბა ხარჯებს 5596.6 ათასი ლარით , რის შედეგად
ნაცვლად კლებისა გაიზარდა ფინანსური აქტივი(ნაშთი).

სახეობების მიხედვით

2018 წლის IV კვარტლის ფაქტიური შემოსულობების

ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში

Sales
არაფინანს.აქტ.კ
ლება
გადასახადები
0%
13%
სხვა
შემოსავლები
39%

გრანტები
48%

შემოსავლები
როგორც

დიაგრამებიდან

ჩანს

ფაქტიურ

ბიუჯეტში

ადგილობრივი

შემოსავლების წილი გაიზარდა გეგმით განსაზღვრული 46%-დან 52%-მდე და
შემცირდა გრანტების წილი 52 %-დან 48 %-მდე. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის

2018 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლებდან
(გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):
I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 2813.6 ათასი ლარი, გეგმის
3080.0 ათასი ლარის 91.3 %. (როგორც დიაგრამაზეა ნაჩვენები გადასახადები
მთლიან ბიუჯეტში შეადგენს შემოსავლების 13%-ს.) მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკური პირებიდან შემოსულია 609.3
ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 580.0 ათასი ლარის 105.0 %.
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია იურიდიულ
და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)

1051.8 ათასი ლარი,

გეგმის 835.0 ათასი ლარის, 126.0%, სასოფლო და არასასოფლო

სამეურნეო

დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი, როგორც ფიზიკური ასევე
იურიდიული პირებიდან, 1076.1 ათასი ლარი, გეგმის 1640.0 ათასი ლარის, 65.6
%.
გრანტები. საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული
იქნა 10681.5 ათას ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი _ 5415.3 ათასი
ლარი,

მიზნობრივი

ტრანსფერი

დელეგირებული

უფლებამოსილების

განსახორციელებლად 232.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5034.2 ათასი ლარი.
III სხვა შემოსავლები:

2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურ შემოსავლებში სხვა

შემოსავლების ხვედრითმა წილმა შეადგინა მთლიანი ბიუჯეტის 39% ნაცვლად
დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზარვრული 33.7%-ისა, რაც ამ სახეობების
შემოსავლების ზრდის ტემპის მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს. მეოთხე
კვარტლის

(იანვარ-დეკემბრის) გეგმით განსაზღვრული 6433.9 ათასი ლარის

ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ 8639.2 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის 134.3 %.
მათ შორის: პროცენტები დარიცხული

საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ

ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 442.1 ათ ლარი, გეგმის
288.7

ათასი ლარის 153.1%,

ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა

ბიუჯეტში 6517.6 ათ. ლარი გეგმის (4940.2 ათასი ლარის) 132.9 %. მათ შორის

წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 6492.4 ათ. ლარი, ტყის ფონდის
მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 22.2 ათ.
რესურსებით

სარგებლობის

მოსაკრებელი

21.8

ათ.

ლარი,

ლარი, წყლის
გადამფრენი

ფრინველების ამოღებიდან 2.3 ათ. ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი
რესურსების მოსაკრებელი 8.3 ათ. ლარი. შენობა–ნაგებობების იჯარა შემოსულია
20.9 ათ. ლარი, (გეგმა 20.5 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია 100 %-ით, მიწის
იჯარა 2.5 ათ (გეგმა 1.6 ათასი ლარი). შესრულებულია 156.2%-ით. მშენებლობის
ნებართვის მოსაკრებელი 7.1 ათ.ლარი, (გეგმა 5.0 ათ. ლარი), სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებელი 1274.7 ათასი ლარი, გეგმის 1012.0 ათასი ლარის 126.0 %,
დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 11.3 ათ. ლარი, გეგმის
25.0 ათასი ლარის

45.2%, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების

მოსაკრებელი 0.8 ათასი ლარი, (გეგმა არ იყო გათვალისწინებული) სანქციებიდან
და ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა 184.1 ათ. ლარი, (გეგმა 160.0 ათასი ლარი)
შესრულებულია 115.1 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო
მეურნეობის წესების დარღვევისთვის შემოსული ჯარიმა შეადგენს 144.9 ათას
ლარს, სხვადასხვა დარგში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 39.2
ათას ლარს.
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი (ხელშეკრულებების ვადის
დარღვევისთვის) შემოსულია 201.5 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით)

იანვარ - დეკემბრის

თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 31.2 ათ. ლარი, გეგმით უნდა შემოსულიყო 23.6
ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს

132.2 %-ს. აქედან ძირითადი აქტივების

გაყიდვიდან 6.6 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) 24.6 ათასი
ლარი,

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის

IV

კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის თვის) ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების
შედეგად

ბიუჯეტის

წლიური გადასახდელები განისაზღვრა 25284.1 ათასი

ლარით. გაწეულმა საკასო გადასახდელებმა

საანგარიშო პერიოდში შეადგინა

16569.0 ათასი ლარი, გადასახდელების წლიური გეგმა ათვისებულია 65.5 %, მათ
შორის მიმდინარე საკასო ხარჯები შეადგენს 10680.2 ათას ლარს, არაფინანსური
აქტივების შეძენაზე გახარჯულია 5888.8 ათასი ლარი.

ჭიათურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ხვედრითი წილი
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით გამოსახული პროცენტულ
მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან

Sales
დავალიანების
დაფარვა
შრომის
0%
ანაზღაურება
13%
არაფინანსური
საქონელი და
აქტივების ზრდა
მომსახურება
36%
4%
სოციალური
სხვა ხარჯები
უზრუნველყოფა
2%
გრანტები
6%
სუბსიდიები
0%
39%

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
2018 წლის IV კვარტლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
1.

ბიუჯეტის ასიგნებებიდან:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას

მოხმარდა 2018 წლის 12 თვეში 2891.5 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების 3342.9
ათასი ლარის 86.5 % მ.შ. მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 2824.4 ათასი ლარი,
არაფინანსური აქტივების შეძენას მოხმარდა 67.1 ათასი ლარი, გასული წლის
წარმომადგენლობითი

და

აღმასრულებელი

ორგანოების

ასიგნებებიდან

საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 634.7 ათ. ლარი. დაფინანსდა
90.6

%-ით.

(გეგმა

700.6

ათასი

ლარი)

მუნიციპალიტეტის

მერიის

დასაფინანსებლად 2254,6 ათ. ლარი, დაფინანსდა 87,7 %-ით (გეგმა 2570.4
ათ.ლარი). თანამშრომელთა გადამზადებაზე გაიხარჯა 1.3 ათასი ლარი. გეგმა
შეადგენდა 26.0 ათას ლარს.
2.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს

გადაწყვეტილებების

აღსრულების

ფონდიდან

გამოყოფილი

იქნა

იანვარ-

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტისგადასახდელების მეოთხე
კვარტლის შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
(ათას
ლარებში)
დასახელება

გეგმა

შესრულება

შესრულების
%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

3342.9

2891.5

86.5

თავდაცვა

125.2

123.1

98.3

ეკონომიკური საქმიანობა

9765.7

4673.9

47.8

გარემოს დაცვა

1830.1

1399.0

76.4

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა

3043.5
156.0

825.1
154.0

27.1
98.7

კულტურა,რელიგია,სპორტი,

3365.4

3225.5

95.8

განათლება

2479.9

2282.5

92.0

სოციალური დაცვა

1175.4

994.4

84.6

სულ ხარჯები
25284.1
16569.0
65.5
დეკემბრის თვეში 29064 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი

კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, კერძოდ

ა) 4972 ლარი გაიცა მერის

12.01.1018 წლის N51 55 ბრძანების შესაბამისად მერია, საკრებულო, თავდაცვის
ინტერნეტის, გაზეთში ინფორმაციის გამოქვეყნების ხარჯის,

ტელევიზიის

მომსახურების ხარჯისა და საფოსტო მომსახურების ხარჯების დასაფარავად. ბ)
2546

ლარი

გაიცა

მერის

12.01.2018წ.

N51

52

ბრძანების

შესაბამისად

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების ხარჯიდან ინტელექტუალური
შემოქმედებითი ღონისძიებების დავალიანების დასაფარავად. დ) სასამართლოს
გადაწყვეტილებით

სტიქიური

უბედურებებით

მიყენებული

ზიანის

ასანაზღაურებლად მერის 15.02.2018წ. N51 289 ბრძანების შესაბამისად გაიცა 3514
ლარი და 13.04.2018წ.N51634 ბრძანების შესაბამისად 3904 ლარი. ე)1146 ლარი
გაიცა მერის 16.02.2018 წლის

N51 294 ბრძანების შესაბამისად მერიის

ტრანსპორტის ხარჯის დავალიანების დასაფარავად. ვ) 12482 ლარი გაიცა მერის
25.01.2018წ. N51 116 ბრძანების შესაბამისად გზების სარეაბილიტაციო ხარჯების
დავალიანების დასაფარავად. ზ) 500 ლარი გაიცა მერის 16/10/2018 წლის N 51 2352
ბრძანების შესაბამისად პროცენტის ხარჯის დასაფარად.
3. მერის სარეზერვო ფონდიდან 2018 წლის IV კვარტალში (იანვარ-დეკემბრის
თვეში) გამოყოფილი იქნა 179894 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი
კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები,

მათ შორის: ა) მუნიციპალიტეტის მერის

2018 წლის 10 იანვრის N51 39 ბრძანების შესაბამისად ჭიათურა- სოფ. ხრეითში
სტიქიით დაზიანებული გზის აღსადგენად გამოყოფილი იქნა7500ლარი.ბ)
მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 2 თებერვლის
შესაბამისად

ჭიათურაში

ინტერნაციონალის ქუჩაზე

აღმაშენებლის

ქ.N27-სა

N 51 223 ბრძანების
და

N29

შორის

და

საყრდენი კედლის აღდგენისათვის 12366 ლარი,

ჭიათურის N6 საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაციისათვის 4710 ლარი. გ)
მერის 2018 წლის 25 იანვრის N51 112 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 23000 ლარი
სტიქიის

შედეგად

დაზიანებული

საყრდენი

კედლის

აღდგენისათვის

ინტერნაციონალის ქN25-სა და აღმაშენებლის ქN27-ში, ასევე N6 საბავშვო ბაღის
სახურავის აღდგენისათვის 2000 ლარი. დ) მერის 2018 წლის 14 თებერვლის N51
279 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 44022 ლარი აბაშიძის ქN16-ში ხანძრის შედეგად

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღსადგენად. ე) მერის 2018
წლის 12 მარტის N51 427 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 33018 ლარი ცხოვრებაძის
ქ.N46-ში, 9 აპრილის ქუჩასა

და ბარათაშვილის ქ.N18- ში სტიქიის შედეგად

დაზიანებული სანიაღვრე არხების აღსადგენად, 24941 ლარი სტიქიის შედეგად
დაზიანებული საყრდენი კედლების აღსადგენად

ცხოვრებაძის ქ.N32-სა და

გიორგაძის ქ.N31 ში. ვ) მერის 2018/03/12 N51 2656, 2018/06/12 N 51 2776, 2018/11/12
N51 2804 და 2018/14/12 N 51 2833 ბრძანებებით გამოყოფილი იქნა სულ 28337 ლარი
საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მასალების შესაძენად ქ.ჭიათურაში და
ჭიათურის სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4. თავდაცვას,

საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების დაფინანსებას

მოხმარდა 123,1 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 98.3 %-ით
(გეგმა 125.2 ათ. ლარი).
5. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაციაზე გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულება 2018 წლის იანვარ
- დეკემბრის თვეში შეადგენს 6898.1 ათას ლარს, დაფინანსდა 47,1 %-ით (გეგმა
14639.3 ათასი ლარი) მათ შორის: ა). საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე

გაიხარჯა 4482.6 ათასი ლარი (გეგმა 8678.5

ათასი ლარი დაფინანსების პროცენტი 51.6-%), საიდანაც გზების რეაბილიტაციას
მოხმარდა 4287.6 ათასი ლარი (გეგმა 8373.2 ათ. ლარი),

საბაგირო

გზების

სუბსიდირებას გეგმური 195.0 ათასი ლარი. ბ). კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა 2120.1 ათასი ლარი,
დაფინანსდა 40.5 %-ით (გეგმა 5234.4 ათასი ლარი), აქედან

წყალმომარაგების

სისტემის აღდგენაზე გაიხარჯა 170.9 ათ.ლარი (გეგმა 503.3 ათ.ლარი, დაფინანსდა
34.0 %-ით), სანიაღვრე არხების აღდგენაზე 230.0 ათ. ლარი (გეგმა 457.1 ათ. ლარი),
კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის
დასუფთავებისა

და

კეთილმოწყობის

ღონისძიებების

გასახორციელებლად

გადარიცხული იქნა 1369.0 ათასი ლარი (გეგმა 1373.0 ათ. ლარი), საყრდენი კედლის
მოწყობაზე გაიხარჯა 113.1 ათასი ლარი (გეგმა 934.9 ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე გაიხარჯა 357.6 ათასი
ლარი (გეგმა 1856.0 ათ. ლარი),მათ შორის: მრავალსართულიანი ლიფტების
აღსადგენად გაიხარჯა 88.3 ათასი ლარი, (გეგმა 219.1 ათასი ლარი). საცხოვრებელი
სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავის მასალის შეძენაზე გაიხარჯა 10.7
ათასი ლარი, (გეგმა 154.9 ათასი ლარი). საცხოვრებელი ფასადებზე მიმართული
იქნა 258.6 ათასი ლარი ( გეგმა 1480.8 ათასი ლარი). გარე განათების აღდგენამოვლა პატრონობაზე 79.6 ათ.ლარი (გეგმა 110.2 ათ. ლარი). გ) მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე (სკვერების მოვლა პატრონობაზე) 217.1 ათ.ლარი
(გეგმა 531.7ათ. ლარი) დაფინანსდა 40.8%-ით.

დ). სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად
მიმართული იქნა 78.2 ათასი ლარი (გეგმა 152.4 ათასი ლარი) დაფინანსდა 51.3%ით.
6.

განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა

2282.5 ათასი ლარი, რომელიც

მთლიანად მიმართული იქნა სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსებაზე,
დაფინანსდა 92.0 %-ით (გეგმა 2479.9 ათ. ლარი), აქედან 2203.4 ათასი ლარი
გაცემულია ხარჯების სახით, 79.1 ათ. ლარი არაფინანსური აქტივების შესაძენად
საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.
7. კულტურა,

რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსდა 95.8 %-ით გეგმით უნდა დახარჯულიყო 3365.4 ათასი ლარი,
ფაქტიურად დაიხარჯა 3225.5 ათასი ლარი საიდანაც: 2816.1 ათასი ლარი
მიმართული იქნა ხარჯების სახით, ხოლო 409.4

ათასი ლარი არაფინანსური

აქტივების შეძენაზე, აქედან: ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა
1245.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.6 %-ით (გეგმა 1343.9 ათასი ლარი). ბ)
კულტურის განვითარებას მოხმარდა 1813.0 ათ. ლარი (გეგმა 1834.0 ათასი ლარი),
დაფინანსდა 98.8 %-ით. გ). ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად
მიმართული იქნა 107.3 ათასი ლარი. (გეგმა 107.3 ათ.ლარი) დაფინანსდა 100 %ით.

პროგრამის

ფარგლებში

განხორციელებული

იქნა

წარმატებული

სტუდენტების, მოსწავლეების, სპორტსმენების პედაგოგების ჯილდოების გაცემა,
სხვადსხვა

ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი

ღონისძიებების

ხარჯების

დაფინანსება.დ). რელიგიის ღონისძიებებზე მიმართული იქნა 40.0 ათასი ლარი.
(გეგმა 40.0 ათ. ლარი).
8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე
გახარჯული იქნა 2018 წლის იანვარ-დეკემბერში 1148.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა
86.3 %-ით. (გეგმა 1331.4 ათასი ლარი), აქედან:
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს
მოხმარდა 113.0 ათ. ლარი. დაფინანსდა 98.3 % (გეგმა 115.0 ათ.ლარი).
ბ) სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა 994.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 84.6 %-ით
(გეგმა 1175.4 ათ.ლარი). მათ შორის: 1. ავადმყოფთა სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა
447.7 ათ. ლარი (გეგმა 518.8 ათ. ლარი), აქედან სამკურნალო-საოპერაციო და
სამედიცინო გამოკვლევების თანადაფინანსებაზე გაიხარჯა 335.9 ათასი ლარი, ,
ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიურ დახმარებაზე 24.3 ათასი
ლარი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეახმარებაზე 67.2
ათასი ლარი, სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა
დახმარებაზე 20.0 ათასი ლარი, რადიაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების
შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა
დახმარებაზე 0.3 ათასი ლარი.
2. უმწეო და მიუსაფარი 165 მოქალაქის კვებაზე (უფასო სასადილო) გაიხარჯა 118.2
ათასი ლარი (გეგმა 128.5ათ. ლარი).
3. მოსახლეობის სოც.დაცვაზე გახარჯულია 46.5 ათასი ლარი (გეგმა 52.7 ათასი
ლარი). აქედან ხანდაზმულთა ერთჯერად ფულად დახმარებაზე გაცემულია 33.6
ათასი ლარი, დევნილთა სოციალურ დაცვაზე 2.7 ათასი ლარი, საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილთა ოჯახების დასახმარებლად
1.2 ათასი ლარი, მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერად დახმარებაზე 9.0 ათასი ლარი.
4. ომის ვეტერანთა დახმარებაზე 63.3 ათასი ლარი (გეგმა 65.4 ათ. ლარი).
5. ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზე 1.5 ათ.ლარი (გეგმა 5.0 ათ. ლარი),

6. ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე მიმართული იქნა 261.8 ათ. ლარი (გეგმა
291.6 ათ. ლარი), აქედან ახალშობილთა ოჯახების სოციალურ დაცვაზე 136.8 ათასი
ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ დაცვაზე 11.5 ათასი ლარი,
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალურ დაცვაზე 98.1 ათასი ლარი, მრავალსართულიან
საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარებაზე 15.4 ათასი ლარი.
7. სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გაიცა 55.4
ათასი ლარი (გეგმა 107.8 ათ. ლარი).
8. საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკარგულებით გამოყოფილი რეგრესის პენსიის
გეგმიური ნაშთი შეადგენს 5.6 ათას ლარს, რომელიც გახარჯული არ არის.
2019 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების
ფულადი ნაშთი შეადგენდა 10184.7 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის
თანხებზე 2486.0 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 7698.7 ათას ლარს . მათ შორის:

#

ფულადი სახსრების ნაშთი

თანხა(ლარებში)

1

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ

10184675

2

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:

3

რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ.

5591.17

4

მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ.

15400

5

საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ.

4531.58

6

საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ.

67839.48

7

საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა

7359.36

8

საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ

9

საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ

10

საქ.მთ.განკ#1967 14,09.2015წ (სანიღვრე არხ.)

11

საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის

17443.27
8183.94
34749
29395.32

პროგრამა
12
13
14

საქართველოს მთ.13.06.2017წ.1213 სტიქიის
შედეგ.სალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად

150000

საქ. მთავრ.12.07.2017წ.N 1454 წყლის სისტ. რებ.

180921

საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ.
რებილიტ.

50960

15

საქ. მთ. განკ. #480 14.03.2017წ.

0.85

16

საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136გან. გზების რეაბ.

17

მიზნობრივი ტრანსფერი

18

საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994გან სკოლების რებ.

19

სულ ც/ ბიუჯეტიდან

2485944.36

20

საკუთარი ნაშთი

7698730.64

1828964.28
5800
78805.11

2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის I Iკვარტლის ბიუჯეტის (იანვარ -ივნისის
თვის)

შესრულების ანგარიში
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

მიერ

2018

წლის

21

დეკემბერს

N57

დადგენილებით 16189.33 ათასი ლარის ოდენობით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში
საქართველოს

სახელმწიფო

განსაზღვრულია
232,0

ბიუჯეტიდან

მისაღები

გრანტების

ოდენობა

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 15951.33 ათასი

ლარის ოდენობით, მათ შორის 2200 ათასი ლარი გადასახადების სახით, 7494.1

ათასი ლარი დამატებითი ღირებულების სახით.

6257.23 ათასი ლარი სხვა

შემოსავლების სახით.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა

6.0 ათასი

ლარი.
შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე
გამოიყურება:

Sales
მიზნობრივი
ტრანსფერი
3%

არაფინანს აქტ.კლება
0%

ადგილობრივი
შემოსავლები
97%
ადგილობრივი შემოსავლები

მიზნობრივი ტრანსფერი

არაფინანს აქტ.კლება

2019 წლის იანვარ - ივნისში ბიუჯეტის მიმართ 8 -ჯერ განხორციელდა
ცვლილება და ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვრა 25100.5 ათასი
ლარით. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები შედგენს
7817.4

ათასი

ლარს.

აქედან

მიზნობრივი

ტრანსფერი

დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 ათას ლარს. ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1253.4
ათას ლარს, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების

ფონდიდან

5520.0

ათ

ლარს,

სოფლის

მხარდამჭერი

პროგრამების

განსახორციელებლად 812.0 ათას ლარს.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 17277.1 ათასი ლარით, მათ შორის
საგადასახადო შემოსავლები 9694.1 ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები
7583.0 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 6.0 ათასი ლარით.
2019 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების
ფულადი ნაშთი შეადგენდა 10184.7 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის
თანხებზე 2486.0 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 7698.7 ათას ლარს . მათ შორის:
N

ფულადი სახსრების ნაშთი

თანხა(ლარებში)

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ

10184675

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:
1.

რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ. 5591.17 5591.17

2.

მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ.

15400

3.

საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ.

4531.58

4.

საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ.

67839.48

5.

საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა

7359.36

6.

საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ

17443.27

7.

საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ

8183.94

8.

საქ.მთ.განკ#1967 14,09.2015წ (სანიღვრე არხ.)

34749

9.

საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის
პროგრამა

29395.32

10. საქართველოს მთ.13.06.2017წ.1213 სტიქიის
შედეგ.სალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად

150000

11. საქ. მთავრ.12.07.2017წ.N 1454 წყლის სისტ. რებ.

180921

12. საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ.
რებილიტ.

50960

13. საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ.

0.85

14. საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136გან. გზების რეაბ.

1828964.28

15. მიზნობრივი ტრანსფერი

5800

16. საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994გან სკოლების რებ.

78805.11

სულ ც/ ბიუჯეტიდან

2485944.36

საკუთარი ნაშთი

7698730.64

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის II კვარტლის (იანვარ-ივნისის თვის)
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

დასახელება

გეგმა

საკასო

პროცენტი

შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
სულ შემოსულობები
ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)
ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

10500.1
4994.8
2220.9
3284.4
6.0
10506.1
5001.1

10114.4
5188.0
1813.6
3112.7
22.1
10136.4
2874.5

96.3
103.8
81.7
94.8
368.3
96.5

13010.9

83.1

სულ შემოსულობები ფ/ა კლების ჩათვლით 15507.2

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019

წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის

(იანვარ-ივნისის) თვის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური
აქტივების ცვლილების (კლება) გარეშე
ფინანსური

აქტივების

ცვლილების

განისაზღვრა 10506.1 ათასი ლარით,
(კლება)

ჩათვლით

15507.2

ათასი

ლარით),საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 10136.4 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 10506.1 ათასი ლარის 96.5 %. გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში შემოსულია 2313.9 ათასი ლარით მეტი
შემოსულობები.

(2018

წლის

იანვარ-ივნისის

ფაქტიური

შემოსულობები

შეადგენდა 7822.5 ათას ლარს).
საანგარიშო პერიოდში ნაშთის გამოყენება გეგმით განისაზღვრა 5001.1 ათასი

ლარით, ხოლო ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 2874.5 ათასი ლარი.
სახეობების მიხედვით

2019 წლის II კვარტლის ფაქტიური შემოსულობების

ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში

Sales
არაფინანს.აქტ.კლება
0%

სხვა შემოსავლები
31%

გადასახადები
გრანტები

გადასახადები
51%

სხვა შემოსავლები
არაფინანს.აქტ.კლება

გრანტები
18%

შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის იანვარ-ივნისის თვის ბიუჯეტით
განსაზღვრული შემოსავლებდან (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):
I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 5188.0 ათასი ლარი, ექვსი
თვის გეგმის 4994.8 ათასი ლარის 103.8 % და წლიური გეგმის 9694.1 ათასი ლარის
53.5% და როგორც დიაგრამიდან ჩანს მთლიანი ბიუჯეტის შემოსავლების 51%,
ანუ ექვს თვეში შემოსავლების ნახევარზე მეტი გადასახადებზე მოდის.
სახეობების მიხედვით:
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია იურიდიულ
და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)

1730.1 ათასი ლარი,

ექვსი თვის გეგმა შესრულებულია 173.0%-ით (გეგმა 1000.0 ათ. ლარი) სასოფლო
და არასასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი,

როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიდან,

22.9 ათასი ლარი,(ექვს

თვეში გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა). დამატებითი ღირებულების
გადასახადი 3435.0 ათასი ლარი. დამატებითი ღირებულების გადასახადის გეგმა
შესრულებულია 86.0 %-ით. (გეგმა 3994.8 ათ. ლარი).
II.გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული
იქნა 1813.6 ათას ლარი (გეგმა 2220.9 ათასი ლარი), მთლიან შემოსავლებში
გრანტებმა შეადგინა 18 % მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების

განსახორციელებლად

ჩაირიცხა

709.8

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე

ათასი

ლარი.

ღონისძიებების

დასაფინანსებლად 1103.8 ათასი ლარი.
III სხვა შემოსავლები

2019 წლის მეორე კვარტლის

(იანვარ-ივნისის) გეგმით

განსაზღვრული 3284.4 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ 3112.7
ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 94.8 %-ია.

მთლიან შემოსავლებში

სხვა

შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2019 წლის ექვს თვეში 31% შეადგინა.
სხვა შემოსავლებიდან პროცენტები დარიცხული

საბიუჯეტო სახსრების

ყოველდღიურ ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 202.9 ათ
ლარი (გეგმა 60.0 ათასი ლარი), ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა
ბიუჯეტში 1554.2 ათ. ლარი გეგმის (2647.4 ათასი ლარის) 58.7 %. მათ შორის წიაღით
სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 1507.1 ათ. ლარი, ტყის ფონდის მერქნული
რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 4.2 ათ. ლარი, წყლის რესურსებით
სარგებლობის

მოსაკრებელი

40.7

ათ.

ლარი,

გადამფრენი

ფრინველების

ამოღებიდან 0.1 ათ. ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსების
მოსაკრებელი

2.1 ათ. ლარი. შენობა–ნაგებობების იჯარა შემოსულია 11.4 ათ.

ლარი, (გეგმა 7.0 ათასი ლარი), მიწის იჯარა 1.0 ათ. ლარი. მშენებლობის ნებართვის
მოსაკრებელი 1.0 ათ.ლარი, (გეგმა 5.0 ათ. ლარი) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1012.0 ათასი ლარი, გეგმა 500.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავების მოსაკრებელი

5.5 ათ. ლარი,სხვა მოსაკრებელი 0.2 ათ. ლარი.

სანქციებიდან და ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა 127.2 ათ. ლარი, (გეგმა 60.0
ათასი ლარი) შესრულებულია 212.0%-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და

სატრანსპორტო მეურნეობის

წესების დარღვევისთვის შემოსული ჯარიმა

შეადგენს

ლარს,

69.9

ათას

სამართალდარღვევებისთვის

57.3

სხვადასხვა

ათ.ლარს.

სხვა

ადმინისტრაციული
არაკლასიფიცირებული

შემოსავალი, (ხელშეკრულებების დარღვევისთვის) შემოსულია 197.3 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ - ივნისის თვეში
ბიუჯეტში შემოსულია 22.1 ათ. ლარი, გეგმით უნდა შემოსულიყო 6.0 ათასი ლარი,
შესრულება შეადგენს 368.3%-ს. აქედან

ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

მიღებულია 19.7 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 0.5 ათასი
ლარი, არაწარმოებული აქტივებიდან 1.9 ათასი ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის

II

კვარტლის (იანვარ-ივნისის თვის) ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების
შედეგად ბიუჯეტის გადასახდელები II კვარტალში (იანვარ - ივნისის თვეში)
განისაზღვრა 15507.2 ათასი ლარით. გაწეულმა საკასო ხარჯვამ შეადგინა 13010.9
ათასი ლარი, ათვისებულია

გეგმიური მაჩვენებლის 83.9 %. მთლიანი

ბიუჯეტიდან მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 7856.4 ათასი ლარი, აქედან
საბიუჯეტო დაწესებულებების მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია
1061.8 ათასი ლარი, საქონელი დამომსახურებაზე 849.1 ათასი ლარი, პროცენტის
გადახდაზე

20.1

ათასი

გრანტებზე(თეატრი)

ლარი,

სუბსიდიებზე

3969.1

ათასი

ლარი,

17.2 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 857,4

ათასი ლარი, სხვადასხვა ხარჯებზე 1081.7 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების შეძენაზე ექვს თვეში დაიხარჯა 5154.5 ათასი ლარი.
ბიუჯეტის გადასახდელები სახეობების მიხედვით გამოსახული პროცენტულ
მაჩვენებლებში გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამაზე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის ფაქტიური
გადასახდელების ხვედრითი წილი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

გამოსახული პროცენტულ მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან

Sales
შრომის
ანაზღაურება
8%

არაფინანსური
აქტივების ზრდა
40%

პროცენტი
0%
საქონელი და
მომსახურება
7%
სუბსიდიები
30%

სხვა ხარჯები
8%

სოციალური გრანტები
0%
უზრუნველყოფა
7%

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულება
(ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების) ფუნქციონალური კლასიფიკაციის
მიხედვით
(ათას ლარებში)
დასახელება

გეგმა

შესრულება

შესრულების
%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

2060.8

1718.2

83.4

თავდაცვა

78.1

60.9

78.1

ეკონომიკური საქმიანობა

5010.0

4238.8

84.6

გარემოს დაცვა

882.0

801.9

90.9

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა

1705.3
75.0

1358.2
60.2

79.6
80.3

დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი,

2098.6

1890.2

90.1

განათლება

2616.7

1964.1

75.1

სოციალური დაცვა

980.7

918.4

93.6

სულ ხარჯები

15507.2

13010.9

83.9

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
2019 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ასიგნებებიდან:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდა
6 თვეში 1718.2 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების 2060.8 ათასი ლარის 83.4 % მ.შ.
მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 1388.6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების
შეძენას მოხმარდა 329.6 ათასი ლარი. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ასიგნებებიდან საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა
316.2

ათ.

ლარი.

დაფინანსდა

85.7%-ით.

(გეგმა

368.9

ათასი

ლარი),

მუნიციპალიტეტის მერიის დასაფინანსებლად 1399.5 ათ. ლარი, დაფინანსდა 84.0
%-ით (გეგმა 1666.2 ათ.ლარი).
2. წინა

წლებში

წარმოქმნილი

დავალიანების

დაფარვისა

და

სასამართლოს

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა ექვს თვეში
54692.58 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები
და მუხლები, კერძოდ

ა) 18888 ლარი გაიცა მერის 15.01.1019 წლის N51 61

ბრძანების შესაბამისად სასაჩუქრე პაკეტების დავალიანების დასაფარავად ბ) 397
ლარი გაიცა მერის 18.01.2019წ. N51 66 ბრძანების შესაბამისად სახურავი მასალის
შეძენის დავალიანების დასაფარავად. დ) 90 ლარი გაიცა მერის 24.01.2019წ. N51 101
ბრძანების შესაბამისად თავდაცვის თანამშრომელთა მივლინების დავალიანების
დასაფარავად. ე) 17156 ლარი გაიცა მერის 25.01.2019 წლის N51 117 ბრძანების
შესაბამისად

ქალაქის

გერბის

მოწყობის

სამუშაოების

ღირებულების

დავალიანების დასაფარავად. ვ) 515 ლარი გაიცა მერის 06.02.2019წ. N51 173
ბრძანების შესაბამისად

სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული ბაჟის

გადასახდელად. ზ) 13040.58 ლარი გაიცა მერის 07.02.2019 წლის შპს არტ მშენის

მიერ

გზის

სამუშაოების

ასანაზღაურებელი

ხარჯების

დავალიანების

დასაფარავად. თ) 4038 ლარი გაიცა მერის 28.02.2019 წლის N 51 489 ბრძანების
შესაბამისად სასამართლოს მიერ შპს ღია გულის სასარგებლოდ დაკისრებული
სამკურნალო საპერაციო ხარჯების დავალიანების ასანაზღაურებლად. ი) 568 ლარი
გაიცა მერის 26.03.2019 წლის N 51 708 ბრძანების შესაბამისად სასამართლოს მიერ
შპს აკად ო. ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის სასარგებლოდ
დაკისრებული

სამკურნალო

საპერაციო

ხარჯების

დავალიანების

ასანაზღაურებლად.
3.

მერის სარეზერვო ფონდიდან 2019 წლის იანვარ - ივნისის თვეში გამოყოფილი
იქნა 27370 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები
და მუხლები,

მათ შორის: ა) მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის პირველი

თებერვლის N51 156 ბრძანების შესაბამისად მერიის ადმინისტრაციული შენობის
კანალიზაციის ხარჯისთვის

გამოყოფილი იქნა 650 ლარი. მუნიციპალიტეტის

მერის 03.04.2019 წლი N51 776 ბრძანების შესაბამისად სტიქიის შედეგად
დაზარალებული

მოსახლეობისათვის

გადასახურავი

მასალის

შესაძენად

გამოყოფილი იქნა 20850 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 22.04.2019 ქლის N51 935
ბრძანების შესაბამისად სოფელ წირქვალში ბრეგვაძეებისა და ჭიტაძეების უბანში
საყრდენი კედლის მოწყობისათვის

5470 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის

01.07.2019წლის N51 1412 ბრძანების შესაბამისად სოფელ მღვიმევში დაზიანებული
კანალიზაციის ქსელის აღსადგენად 400 ლარი.
4. თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამაზე დაიხარჯა 2.5 ათასი ლარი, გეგმა
შეადგენდა ექვს თვეში 13.0 ათას ლარს
5.

თავდაცვას,

საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების დაფინანსებას

მოხმარდა 60.9 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 78.1 %-ით
(გეგმა 78.0 ათ. ლარი).
6. მუნიციპალიტეტის

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაციაზე გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულება 2019 წლის იანვარ
- ივნისის თვეში თვეში შეადგენს 6398.9 ათას ლარს, დაფინანსდა 84.2 %-ით

(გეგმა 7597.3 ათასი ლარი)

მათ

შორის: ა). საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა 4082.0 ათასი ლარი,
დაფინანსდა

95.4%-ით

(გეგმა

4277.5

ათასი

ლარი)

საიდანაც

გზების

რეაბილიტაციას მოხმარდა 3969.9 ათასი ლარი (გეგმა 4153.0 ათასი ლარი), საგზაო
ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო
ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოებისთვის გაიხარჯა 4.0 ათასი ლარი (გეგმა
4.0 ათასი ლ;არი),
120.5.ათასი

საბაგირო

ლარი)

ბ).

გზების სუბსიდირებას
კომუნალური

108.2 ათასი ლარი (გეგმა

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა 2076.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა
73.9 %-ით (გეგმა 2810.5 ათასი ლარი), აქედან

კეთილმოწყობისა და

დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის დასუფთავებისა და
კეთილმოწყობის ღონისძიებების გასახორციელებლად გადარიცხული იქნა 801.9
ათასი ლარი (გეგმა 870.7 ათ. ლარი), საყრდენი კედლის მოწყობაზე გაიხარჯა 133.8
ათასი ლარი (გეგმა 508.4 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე -საცხოვრებელი სახლების ფასადების
აღდგენისათვის გაიხარჯა 1140.7 ათასი ლარი, (გეგმა1415.5 ათასი ლარი).
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი 4,6 ათასი ლარის და
სანიაღვრე არხების აღდგენაზე გამოყოფილი 11.3 ათასი ლარის ათვისება ექვს
თვეში არ მომხდარა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე

დაიხარჯა 217.5 ათ.ლარი დაფინანსდა 76.3 %-ით (გეგმა 285.1 ათასი ლარი), აქედან
201.1 ათასი ლარი მიმართული იქნა მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების
მოვლა- პატრონობაზე (გეგმა 266.8 ათასი ლარი).
მოსიარულეტასთვის

კიბეების,

გადასასვლელების

16.4 ათასი ლარი ფეხით
მოწყობასა

და

სხვა

ღონისზიებებზე (გეგმა 18.3 ათასი ლარი). დ). სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განხორციელებული პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული
იქნა 23.0 ათასი ლარი. დაფინანსდა 10.3 %-ით გეგმა შეადგენდა ექვს თვეში 224.2
ათას ლარს.
7. განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა 1964.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 75.1 %-ით
(გეგმა

2616.7

ათასი

ლარი),

აქედან

სკოლამდელი

დაწესებულებების

(გაერთიანებული საბავშვო ბაღი) დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1418.8 ათასი
ლარი. დაფინანსდა 81.0 %-ით (გეგმა 1751.9 ათასი ლარი), 545.4 ათასი ლარი
მოხმარდა ზოგადი განათლების ხელსეწყობის პროგრამას. კერძოდ ბავშვების
საცხოვრებელი ადგილებიდან სკოლამდე ტრანსპორტირებას, საჯარო სკოლების
რეაბილიტაციიის სხვადასხვა ღონისძიებებს (გეგმა შეადგენდა 863.7 ათას ლარს),
ხოლო საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 1.1 ათასი ლარი არ
ათვისებულა.
8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა
90.1 %-ით გეგმით უნდა დახარჯულიყო 2098.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად
დაიხარჯა 1890.2 ათასი ლარი საიდანაც: ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობას
მოხმარდა 906.3 ათასი ლარი, დაფინანსდა 85.4%-ით (გეგმა1060.7 ათასი ლარი),
აქედან

რაგბის სპორტული სკოლა დაფინანსდა 178.2 ათასი ლარით, N27

სპორტული სკოლა 371.1 ათასი ლარით და ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო
სპორტსკოლა 118.9 ათასი ლარით. სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციაზე
მიმართული იქნა 238.2 ათასი ლარი. ბ) კულტურის განვითარებას მოხმარდა 914.9
ათ. ლარი. დაფინანსდა 96.0%-ით (გეგმა 952.6 ათასი ლარი), აქედან N1 სამუსიკო
სკოლა დაფინანსდა 144.9 ათასი ლარით, N2 სამუსიკო სკოლა 102.9 ათასი ლარით,
სახვითი ხელოვნების სკოლა 30.8 ათასი ლარით, ცენტრალური ბიბლიოთეკა 142.6
ათასი ლარით, კულტურის ცენტრი 477.2 ათასი ლარით,

ჭიათურის თეატრს

გრანტის სახით გადაერიცხა 16.4 ათასი ლარი, კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაციის თანხა 3.0 ათასი ლარი დარჩა აუთვისებელი. გ). ახალგაზრდული
პროგრამების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 38.9 ათასი ლარი. პროგრამის
ფარგლებში

განხორციელებული

მწვრთნელების

ჯილდოების

იქნა

წარმატებული

გაცემა,

სხვადსხვა

სპორტსმენების,
ინტელექტუალურ-

შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. დაფინანსდა 70.7%-ით
(გეგმა 55.0 ათსი ლარი). დ). რელიგიის ღონისძიებებზე გამოყოფილი 30 ათასი
ლარი მთლიანად იქნა ათვისებული.

9. მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვასა

და სოციალურ უზრუნველყოფაზე

გახარჯული იქნა 2019 წლის ორ კვარტალში 978.6 ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.7
%-ით. (გეგმა 1055.7 ათასი ლარი), აქედან:
ა) ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოხმარდა 83.6 ათ.
ლარი (გეგმა100.9 ათასი ლარი), აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით
გათვალისწინებიულ ღონისძიებებზე დაიხარჯა 60.2 ათასი ლარი (გეგმა 75.0 ათასი
ლარი), ჯანმრთელობის ღონისძიებების მხარდამჭერ პროგრამებს 23.4 ათასი ლარი
(გეგმა 25.9 ათასი ლარი).
ბ) სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა 895.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა .93.7 %ით (გეგმა 954.8

ათ.ლარი). მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა 496.9 ათ. ლარი
(გეგმა 522.8 ათასი ლარი) , უმწეო და მიუსაფარი 130 მოქალაქის კვებაზე (უფასო
სასადილო) გაიხარჯა 63.9 ათასი ლარი (გეგმა 80.0 ათასი ლარი), ომის ვეტერანთა
და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახების დასახმარებლად
58.6 ათასი ლარი (გეგმა 65.2 ათასი ლარი), ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზე 1.0
ათ.ლარი (გეგმა 2.5 ათასი ლარი), ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე 197.8 ათ.
ლარი (გეგმა 218.9 ათასი ლარი), სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის
ასანაზღაურებლად 39.9
კატეგორიის

ათასი ლარი (გეგმა 49.1 ათასი ლარი).

სხვადასხვა

მოსახლეობის სოც დაცვაზე გაიხარჯა 36.9 ათ. ლარი (გეგმა 42.3

ათასი ლარი). მათ შორის ლტოლვილებზე 6.7 ათასი ლარი, ხანდაზმულებზე 12.5
ათასი ლარი,

მარჩენალდაკარგულებზე 15.9 ათასი ლარი, ტერიტორიული

მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახებზე 1.8 ათასი ლარი.
2019 წლის პირველი ივლისისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების
ფულადი ნაშთი შეადგენდა 7310.2 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის
თანხებზე 2214.0 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 5096.2 ათას ლარს . მათ შორის:

#

ფულადი სახსრების ნაშთი

თანხა

1

2019 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით სულ

7310175

2

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:

3

რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ.

5591.17

4

მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ.

15400

5

საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ.

6

საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ.

67839.48

7

საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა

7359.36

8

საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ

9

საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ

10

საქ.მთ.განკ#1967 14.09.2015წ (სანიღვრე არხ.)

11

საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის პროგრამა

12

საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ.

13

საქ.მთ.18.01.2018 წლისN136 გზების რეაბილიტაცია

14

15

4531.58

17443.27
8183.94
34749
29395.32
0.85
1197687.5

საქ.მთ.13.06.2017წ.წ#1213განკ.სატიქიის
შედეგებისსალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად

150000

საქ.მთ.12.07.2017წ#1454განკ.წყლის
სისტემისრეაბილიტ.

180921

16

საქ. მთ. განკ. #693 06.04.2017წ.წყლის რეაბილიტაცია

17

მიზნობრივი ტრანსფერი

18

სკოლების რეაბილიტაცია

78805.11

19

საქ.მთ.31.12.2018წ.N2577 განკ.გზების რეაბილიტ.

13676.28

20

საქ.მთ.18.012019წ.N13 განკ.სკოლების რეაბილიტ.

295566

21

საქ.მთ.18.012019წ.N13 განკ.სკოლების ტრანსპორტი

22

საქ. მთავრობი 22.01.2019წN45 განკ.
სულ ც/ ბიუჯეტიდან

50960
1156

53025.27
1735
2214026.13

საკუთარი ნაშთი

თავი
III.
მუნიციპალიტეტის
საშუალოვადიან პერიოდში

პრიორიტეტები

5096148.87

და

პროგრამები

თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში მთავარ როლს ასრულებს მანგანუმის, ასევე
სხვა სასარგებლო წიაღისეულის (მარმარილო და კვარციანი ქვიშა) მოპოვება. ასევე
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ვაჭრობის სფეროს.
ეკონომიკის განვითარების საქმეში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ,,აწარმოე
საქართველოში“ და სხვა ფონდების მიერ დაფინანსებული ბიზნეს პროექტები,რომელიც
ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე.
2.1 სოფლის მეურნეობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის სოფლის მეურნეობა არ ითვლება წამყვან დარგად
რთული რელიეფისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სიმცირის გამო.
მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს სულ 23 903 ჰექტარი უკავია, რაც
მისი მთლიანი ფართობის მცირე ნაწილს, 45%-ს შეადგენს. მიწების კატეგორიები
შემდეგნაირია: სახნავ-სათესი მიწები 7 702ჰა, ხილისა და მწავალწლიანი ნარგავების
ბაღები 2 600ჰა, და სათიბ საძოვრები 13 652ჰა.
მემცენარეობა - მემცენარეობისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათიბი
მიწების 32% გამოიყენება. მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტულია ისეთი კულტურები
როგორიცაა სიმინდი და ლობიო. თუმცა მემცენარეობის განვითარებისათვის მთავარი
ხელისშემშლელი ფაქტორია სარწყავი სისტემების ნაკლებობა მუნიციპალიტეტში.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს 370 ჰექტარი მიწა იქნა გამოყენებული ისეთი
კულტურების მოსაყვანად როგორიცაა კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, პამიდორი და
სხვა ერთწლოვანი კულტურები მცირე რაოდენობით.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სულ ერთი ბოსტნეული მწარმოებელი სასათბურე
მეურნეობა ფიქსირდება, რომელიც წელიწადში 5 ტონა ბოსტნეულს აწარმოებს.
მუნციპალიტეტში ასევე ვხვდებით ვარდის 3 საჩითილე მეურნეობას, რომლებიც
წელიწადში 45000 ცალ ვარდს აწარმოებენ.
მეცხოველეობა - მეცხოველეობის განვითარების მთავარი ხელშემწყობი პირობაა
მუნციპალიტეტში არსებული სათიბ საძოვარი მიწები, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო
მიწების დაახლოებით 56 % უკავია.
2014
წლის
მდგომარეობით,
მსხვილფეხა
რქოსანი
პირუტყვის
რაოდენობა
მუნიციპალიტეტში 22 890 სულს აღწევს. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით
ფიქსირდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ზრდის ტენდენცია 5-% დან - 10 % მდე
შუალედში.

მეფუტკრეობა - მუნიციპალიტეტში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული მეფუტკრეობა.
2015 წლის მდგომარეობით მეფუტრეობის საქმიანობაში ჩართულია 114 ფერმერი და მათი
ჯამური წლიური წარმოება შეადგენს 65048.65 ტონა თაფლს. მუნიციპალიტეტში
მეფუტკრეობის განვითარებას ხელს უწყობს შესაბამისი კლიმატური პირობები და მაღალი
თაფლოვანი შემცველობის მქონე ყვავილები.
2.2 მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა
ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ეკონომიკის ძველი სისტემის შეცვლამ და
ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გადასვლის სიძნელეებმა, მძაფრი პოლიტიკური და
სოციალური გარდაქმნების პირობებში, მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ქვეყნის და
შესაბამისად საქართველოს ყველა ქალაქის, მათ შორის ჭიათურის ეკონომიკა.
ჭიათურის სამრეწველო სექტორი ყოველთვის გამოირჩეოდა მსხვილი სამრეწველო
საწარმოების სიმრავლით, სადაც 20 ათასი კაცი იყო დასაქმებული. 1990-1995 წლებში
სამრეწველო წარმოების დონის მკვეთრი დაცემა და ამის შედეგად ქალაქის შიდა
პროდუქტში დარგის ხვედრითი წილის არსებითი შემცირება მიანიშნებდა
დეინდუსტრიალიზაციის რეალურ საშიშროებაზე, რასაც სამრეწველო პროდუქციის
ნომენკლატურისა და იმ პერიოდის წარმოების დინამიკის მონაცემებიც ადასტურებენ.
1995-2001 წლებში ქალაქის ეკონომიკურ სფეროში რიგი პოზიტიური ძვრები აღინიშნა,
თუმცა, მდგომარეობა კვლავ რთულად დარჩა. უკიდურესად დაბალი იყო საწარმოო
სიმძლავრეების დატვირთვა, საწარმოთა უმრავლესობა ვერ ახერხებდა ძირითადი
პროფილის მიხედვით რენტაბელურ ფუნქციონირებას და მათი საქმიანობა ცალკეული
მცირე მოცულობის დაკვეთების შესრულებით და სხვა დროებითი შემოსავლების მიღებით
(საწარმო ფართობების გაქირავება, იჯარით გაცემა, ქონების გაყიდვა და ა.შ.)
შემოიფარგლებოდა.
წარმოების უმოქმედობის ან მცირე დატვირთვის პირობებში საწარმოებს დიდძალი
საგადასახადო დავალიანებები დაუგროვდათ, რამაც, თავის მხრივ, დაამძიმა
სარეაბილიტაციო ღონისძიებათა განხორციელების შესაძლებლობა.
2002-2006 წლებში პროდუქციის გამოშვების მოცულობა და ბრუნვის საერთო მოცულობა
ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა. 2006-2014 წლებში ფაქტობრივად შენარჩუნდა
წარმოებული პროდუქციის ზრდის ტენდენცია.
ცხრილი # ბიზნეს სექტორის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები

ერთეული

მონაცემი

პროდუქციის გამოშვება
ბრუნვა
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა
დაქირავებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა

მლნ. ლარი
მლნ. ლარი
კაცი
კაცი

31,1
65,9
1030,0
932,0

დაქირავებულთა საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება

ლარი

422,0

დამატებული ღირებულება
ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში

მლნ. ლარი
მლნ. ლარი

17,9
2,3

მუნიციპალიტეტი მდიდარია იშვიათი წიაღისეულით, როგორიცაა მარგანეცი, კვარცის
ქვიშა, მარმარილო, ინერტული მასალები, საამშენებლო ქვა და სხვა.
ქალაქის ეკონომიკის განვითარებაში ძირითად როლს თამაშობს მანგანუმის საბადო,
რომელშიც დასაქმებულია 3 500 ადამიანი. ჭიათურა მანგანუმის მოპოვებისა და
გადამუშავების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრია ამიერკავკასიაში. ჭიათურა
მანგანუმის კონცენტრატით ამარაგებს ფეროშენადნობთა ქარხანას. ამჟამად ჭიათურაში
მოპოვებული მანგანუმი საქართველოს
საერთო ექსპორტის10%-ს შეადგენს.

აააააააა ააააააააააააააა აააააა აააააააა აააააა ააააააააა ააააააააა, ააააააააააა
აააააააა აააააააა, 2018 აააა

25

13

26

31
213

32
34
35

ააააააა
აააააააააა ააააააა
აააააააააა აა ააააააააააააააა
აააააააააა
ააააააააააააააა აააააააააა
აააააააააა აააააა ააააააა
აააააააააააააა აააააააააა
ააააააააააა აა აააააააააა
აააა
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დიაგრამა #
ჭიათურაში მოიპოვებენ უმაღლესი ხარისხის კვარცის ქვიშას, რომელიც საუკეთესო
მასალაა შენობების მოსაპირკეთებლად, ქალაქის მახლობლად სალიეთის მარმარილოს
საბადოა, რომელიც ღია კარიერული წესით ამუშავებდა წითელ, ვარდისფერ და რუხ
მარმარილოს, ქალაქში არის აგრეთვე საშენი მასალის, მსუბუქი და კვების მრეწველობის
საწარმოები
სოფლის მეურნეობის დარგებიდან განვითარებულია მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა და
მევენახეობა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია მდიდარი ტყის რესურსებით. ტყით
დაფარულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაახლოებით 45%. ტყის შემქმნელ
ძირითად მერქნიან სახეობებს შორის, მაგარმერქნიანი ფოთლოვნებიდან ჭარბობს წაბლი
30%-ით. აღსანიშნავია ე.წ. ხელუხლებელი ტყეები, რომლებიც შენარჩუნებულია
პირვანდელი სახით და გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე განფენილი ტყეები განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულებით
გამოირჩევა. გარდა სამრეწველო პოტენციალისა, უნდა აღინიშნოს მათი ნიადაგდაცვითი,
წყალმარეგულირებელი და კლიმატმარეგულირებელი ფუნქციები. ტყეები იძლევა
შესაძლებლობას, სრულად იქნეს დაკმაყოფილებული მოსახლეობის მოთხოვნილება
როგორც საშეშე, ისე სამასალე მერქანზე. ტყეებისა და მისი რესურსების პოტენციალის
გამოყენებას მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის ძალზე დიდი მნიშვნელობაა ქვს.

მერქნული რესურსის არსებული მარაგები სწორადდა გეგმვისა და მდგრადი ტყით
სარგებლობის
შემთხვევაში,
იძლევა
როგორც
ადგილობრივი
მოსახლეობის
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების, ისე მათი სამრეწველო დანიშნულებით გამოყენების
შესაძლებლობას.
ქალაქის უმთავრეს სოციალურ–ეკონომიკურ პრობლემად კვლავ რჩება უმუშევრობა,
რომლის დონე ჯერ კიდევ მაღალია. 2014 წელს უმუშევრობის მაჩვენებელი 10.7% იყო, რაც
ეროვნულ მაჩვენებელზე - 12.4%-ზე ნაკლებია. მაღალია თვითდასაქმებულთა
რიცხოვნობა, რაც ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 14-16 %-ს შეადგენს.
ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების
მიზნით ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტის ,,აწარმოე
საქართველოში“

ფარგლებში

ჭიათურის

მუნიციპალიტეტში

2015-2016

წლებში

დაფინანსდა 10-მდე პროექტი,რომელთა საერთო ღირებულებამ შეადგინა 100
ლარამდე.

000

ახალი მცირე საწარმოების შექმნა ასახვას ჰპოვებს ჭიათურის ეკონომიკის

განვითარებაზე და სტიმულის მიმცემი იქნება სხვა საოჯახო მეურნეობებისათვის.
2.3 ტურიზმი და მომსახურების სფერო
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან (ჩვ.წ. აღ.მდე)
წარმოიშვა, რასაც ადასტურებს ჭიათურის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი უძველესი
ექსპონატები, რომლებიც მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ინეხება. ამავე დროს ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია ათეულობით მღვიმე, ეკლესიამონასტერი, კლდეში ნაკვეთი ციხე, რომელთაც სხვადასხვა დროს დიდი როლი ითამაშეს
საქართველოს ისტორიაში. აღნიშნული ძეგლების
ისტორიული და კულტურული
მნიშვნელობა განუსაზღვრელია ჩვენი ქვეყნის ისტორიისათვის, რაც დასტურდება
მრავალი მეცნიერის წარმოებული კვლევებითა და შექმნილი ნაშრომებით. დღეისათვის
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული რამოდენიმე ძეგლი
კულტურული მემკვიდეობის სიაშია შეყვანილი. ტურისტული თვალსაზრისით
მუნიციპალიტეტის პოპულარობას განსაზღვრავს აქ არსებული 30-ზე მეტი მღვიმე და
გამოქვაბული, 100-მდე ეკლესია-მონასტერი, განსაკუთრებული რელიეფი, კლიმატური და
ბუნებრივი პირობები.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ისტორიული ძეგლებით, რომლებიც ქართველ
და უცხოელ ტურისტთა შორის დიდ ინტერესს იწვევს.
მიმდინარე ეტაპზე არ შეიძლება ტურიზმი მიჩნეულ იქნას ეკონომიკის წამყვან დარგად
საშუალოვადიან პერიოდში და შესაბამისად ამ მხრივ დიდი რესურსების ხარჯვა ნაკლებად
ეფექტიანი იქნებოდა. თუმცა მუნიციპალიტეტის, ისევე როგორც საქართველოს სხვა
მუნიციპალიტეტების

ტურისტული

შესაძლებელია

გადაიდგას

ამ

ტურისტული

პოტენციალის

ღირსშესანიშნაობების

დარგის
პიარი

მამოტივირებელი
ადგილობრივ

გათვალისწინებით

ნაბიჯები

ბაზარზე.

და

დაიწყოს

მოუწესრიგებელი

ტურისტული ინფრასტრუქტურის და მომსახურების სერვისების ნაკლებობის
ჭიათურის ტურისტული თვალსაზრისით,

გამო,

ნაკლებად აქტიურ მხარედ განიხილება.

მუნიციპალიტეტში არის ისეთი ტურისტული ობიექტების ნაკლებობა, როგორიცაა: მცირე
საოჯახო

სასტუმროების

ობიექტები,

გასართობი

ტურისტული ზონები.

რაოდენობა/სასტუმროები,
ადგილები,

დასასვენებელი

კაფე-ბარები,
პარკები,

სწრაფი

კვების

მოსაწესრიგებელი

2015-2018 წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული ინვესტიციების
დიდი

ნაწილი

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე

კერძოდ,
ტურისტული ცენტრის მშენებლობა, კაცხის სვეტის და კაცხის მონასტრის მიმდებარე
ტერიტორიების რეაბილიტაცია. პროექტი ითვალისწინებს: კაცხის სვეტამდე მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია. 1 კმ. მ, გარე წყალმომარაგების სისტემის მონტაჟი, ღია ტერასის
მოწყობას, წყაროს აღდგენა-მოპირკეთება, ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
100 მ. ფერდზე, ტურისტებისთვის გადასახედი, ღია აივნის მოწყობა, გამოყოფილია
ადგილი

ავტოსადგომისთვის,

ბუნგალოები,

ტურისტული

ცენტრი,

რომელის

ღირებულება შეადგინა 2,2 მილიონი ლარი რამაც შეადგინა დღევანდელი კურსით 827 068
აშშ დოლარი, პროექტი განხორციელდა 2 ეტაპად: ტურისტული ცენტრის მშენებლობა და
კაცხის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია, კომპლექსთან ერთად
გაუმჯობესდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რაც მეტ ტურისტს იზიდავს და ხელს
უწყობს

ადგილობრივი

მოსახლეობის

სოციალირ-ეკონომიკურ

მდგომარეობის

გაუმჯობესებას.
მსოფლიოში

ცნობილია

ჭიათურა

როგორც

მეშახტეთა

ქალაქი,

ჭიათურა

გარშემორტყმულია ციცაბო კლდეებით, მას კი კვეთავს უამრავი საბაგირო გზის
სატრანსპორტო საშუალებიდან საბაგირო გზა ყველაზე მარტივია გადაადგილებისათვის
ასევე ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო ტრანსპორტია, ჭიათურაში გაკეთდა
სამგზავრო გონდოლები, შეძენილია 8 გონდოლა და აშენდა ცერტრალური სადგური და
მისგან გამავალ 4 მიმართულებას: სანატორიუმი (862 მ ), ნაგუთი (1081 მ), ლეჟუბანი (845
მ) და მუხაძე (640 მ) რომელის ღირებულება შეადგენდა 40 მილიონი ლარის რაც 15 037 594
აშშ დოლარს. პროექტი განხორციელდა ორ ეტაპად: დემონტაჟი და ახალი სადგურების
მშენებლობა. მოწესრიგდა და განათება დამონტაჟდა კლდეებზე რამაც გაალამაზა ქალაქის
იერ სახე, მოწესრიგებულმა ინფრასტრუქტურამ გააუმჯობესა მეკლდეურთა ფედერაციის
ვარჯიში როგორც ღამით ასევე დღისით, ყოველივე ზემოთ აღნიშნულმა გამოიწვია
ტურისტების დაინტერესება შესაბამისად გაზარდა ტურისტების ნაკადი, 2017 წელს
ტურისტების რაოდენობა შეადგენდა 1470 ხოლო 2018 წელს 1600 ტურისტს. გაიზარდა
სასტუმროს ტიპის მომსახურებაც სასტუმრეობის რაოდენობა 14 ადგილების რაოდენობა
120 საწოლს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჩართულობა ტურიზმის განვითარების სფეროში
მოიცავს ღირსშესანიშნავ ობიექტების, სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია და
ობიექტებამდე საავტომობილო გზების კეთილმოწყობას, გარე განათების
მონტაჟსა და ტურისტებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
2019 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა
აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა
სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2019 – 2022 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის
განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში
გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტული მიმართულებებია:







მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

2020-2023 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები
პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით)
პრიორ
იტეტი
ს
კოდი

პრიორიტეტის
დასახელება
მმართველობა და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

4004.900

4255,700

4262,700

4268,687

192,0

192,0

192,0

192,0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტური
ს განვითარება

8754.609

6998,3

8848,300

9904,300

მ.შ. რიცხოვნობა

77,0

80,0

80,0

80,0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

0,0

0,0

0,0

0,0

დასუფთავება და
გარემოს დაცვა

1250.0

1790,0

1690,0

1640,0

176,0

179,0

183,0

183,0

3612.5

4035,0

4170,0

583,0

610,0

610,0

01 00
მ.შ. რიცხოვნობა

02 00

03 00

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
განათლება

04 00
მ.შ. რიცხოვნობა

4480,0

610,0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
კულტურა,
ახალგაზრდოაბა
და სპორტი
05 00

06 00

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
მ.შ. რიცხოვნობა

3497.0

4087,0

4156,0

4300,0

535,0

556,0

563,0

567,0

1750.0

1806,0

1869,0

1834,0

19,0

19,0

19,0

19,0

22869,005

23003,0

25027,0

26458,0

1582,0

1636,0

1647,0

1663,0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

სულ ჯამი
მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ. ახალი ინიციატივები

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
მმართველობითი

სფეროს

რეფორმა

ერთ

ერთი

მთავრი

ფაქტორია

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ამ კუთხით
მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტში

გათვალისწინებულია

თანამშრომელთა

გადამზადების ხარჯები, მათი სწავლებისა, სასწავლო მიზნით მივლინებისა თუ
სხვა ხარჯების დაფინანსების მიზნით.
პრიორიტეტის
კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების მომსახურება
01 00

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ. ახალი ინიციატივები

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

4004.9

1,550.0

1,600.0

1,650.0

192.0

192.0

192.0

192.0

0

0

0

0

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულების ფონდი 01 02 02
მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა
პროგრამის აღწერა:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდიდან მიღებული
სესხების მომსახურება
სულ პროგრამა

სულ

2020
წელი

2021
წელი

2022
წელი

2023
წელი

840368

220695

213564

206558

199551

840368

220695

213564

206558

199551

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები
დამატებითი ინფორმაცია
სსიპ მუნიციპალური
განვითარების
გათვალისწინებულია 2018 წლიდან

მოსალო
დნელი
შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ფონდიდან

მიღებული

გაზო
მვის
ერთ
ეულ
ი

სესხის

მონაცემ
თა
წყარო

მომსახურება

პასუხისმ
გებელი
(საბიუჯ
ეტო
ორგანიზ
აცია,
სამსახუ
რი)

მოგრო
ვების
მეთო
დი

2018
წელი
(საბა
ზისო
)
შემცირე
ბულია
არსებუ
ლი
სასესხო
ვალდებ
ულებებ
ი

წლის
განმავ
ლობაში
დაფარ
ული
სასესხო
ვალდებ
ულების
ოდენობ
ა

806285

2020
წელ
ი

64719
8

2021
წელ
ი

53363
4

2022
წელ
ი

42707
6

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

20
23
წე
ლ
ი

327
525

ლარ
ი

ჭიათურ
ის
მუნციპა
ლიტეტი
ს მერიის
საფინანს
ო
სამსახუ
რი

ჭიათურ
ის
მუნციპა
ლიტეტი
ს მერიის
საფინანს
ო
სამსახუ
რი

მონიტ
ორინგ
ი

01 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
120695
0

სულ ქვეპროგრამა

120695

ქვეპროგრამის მიზანი:
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის
წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული
სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა წელიწადში ორჯერ არაუგვიანეს
28 აპრილის და 28 ოქტომბრისა.
დასახელება

პროდუქტები

რაოდენობა

ერთ. საშ.
ფასი

სულ (ლარი)

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან
მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯების
დაფარვა

2

43911

43911

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან
მიღებული სესხების ძირი თანხის დაფარვა

2

76784

76784

სულ ქვეპროგრამა

120695

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი
გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

მუნიციპალური
განვითარების
ფონდიდან მიღებული
სესხების საპროცენტო
ხარჯების დაფარვა
მუნიციპალური
განვითარების
ფონდიდან მიღებული
სესხების ძირი თანხის
დაფარვა

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020წელი)
სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან
მიღებული სესხების მომსახურება
მოსალოდნ
ელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატო
რები

სასესხო
ვადებულე
ბა
დაფარული
ა
ხელშეკრუ
ლებით
განსაზვრუ
ლ ვადებში

სასესხო
ვალდებუ
ლების
დაფარვის
პირობები
ს
დარღვევი
ს გამო
დაკირებუ
ლი
პირგასამტ
ეხლო

სამიზნე
მაჩვენე
ბელი

0

გაზომ
ვის
ერთე
ული

მონაცემთა
წყარო

ლარი

ჭიათურის
მუნციპალი
ტეტის
მერიის
საფინანსო
სამსახური

სიხშირ
ე

პასუხისმგე
ბელი
(საბიუჯეტ
ო
ორგანიზაც
ია)

მოგროვე
ბის
მეთოდი

წელიწა
დში
ორჯერ

ჭიათურის
მუნციპალი
ტეტის
მერიის
საფინანსო
სამსახური

მონიტო
რინგი

01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
თანამშრომლების სწავლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი/ არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია,
ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საჭიროებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ორგანიზაცია
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ფინანსისტთა ასოციაცია
დაფინანსების წყარო
დასახელება

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

22700

31000

31500

31000

22700

31000

31500

31000

სათეფა
სხვადასხვა ორგანიზაცია
საჭიროების მიხედვით
სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა:
ჭიათურის მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება საქართველოს
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანისტთა ასოციაციის მიერ. გადამზადდება
მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახურის თანამშრომელი რომელიც ჩართულია და მონაწილეობს
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტის დოკუმენტის
შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლება
განხორციელდება უწყვეტად მთელი პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერტიფიკატები.
განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე თანამშრომელთა გაგზავნა სხვადასხვა
ორგანიზაციების მიერ გამართულ სწავლება ტრენინგზე.
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2020 წელი

პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ.
ფასი

სულ (ლარი)

50

454

22700

თანამშრომელთა გადამზადება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 2020 წელი
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

თანამშრომელთა
გადამზადება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
პროგრამული ბიუჯეტისთვის ხარისხიანი პროგრამები
თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი ფუნქციების მაღალი ხარისხით შესრულება

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
მოსალ
ოდნე
ლი
საბოლ
ოო
შედეგ
ი
(OUTC
OME)
პროგრ
ამული
ბიუჯე
ტისთვ
ის
ხარის
ხიანი
პროგრ
ამები

შედეგის ინდიკატორები

დასახელ
ება

სერთიფ
იცირებუ
ლი
თანამშრ
ომლების
რაოდენ
ობა

2019
წელ
ი
(საბა
ზის
ო)

10

2020
წელ
ი

50

20
21
წე
ლ
ი

50

20
22
წე
ლ
ი

50

20
23
წე
ლ
ი

50

გაზ
ომვ
ის
ერთ
ეუ
ლი

პრო
ცენ
ტი

გეგმ
იურ
ი
გად
ახრ
ა

5%

მონაც
ემთა
წყარ
ო

პასუხის
მგებელი
(საბიუჯ
ეტო
ორგანი
ზაცია,
სამსახუ
რი)

მეთოდ
ოლოგ
ია

სათე
ფა
სხვა
დასხ
ვა
ორგა
ნიზა
ცია

ჭიათურ
ის
მუნიციპ
ალიტეტ
ის მერია

საქართ
ველოს
კანონმ
დებლ
ობა

რ
ის
კი

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება
პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან.
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის
სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას
რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა
დარგების განვითარების.

პრიორიტეტის
კოდი

02 00

პრიორიტეტის დასახელება

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

ინფრასტრუქტურის ობიექტების
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლუატაცია;

8754.605

6998,3

8848,3

9904,3

მ.შ. რიცხოვნობა

77.0

80.0

80.0

80.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის
პროგრამა 02 01
პროგრამის განმახორციელებელი:
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის სამსახური)
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის
შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420
კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი
. მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 30
პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების
მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ასევე გზების დახაზვა, მწოლიარე
პოლიციელების მონტაჟს.

პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2020
წელი

გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
ადგილობრივი ბიუჯეტით

20953.9

გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
სახელმწიფო ბიუჯეტით

2867,405

2867,40
5

23821.30
5

6236.3

სულ პროგრამა

3368.90

2021
წელ
ი

2022
წელ
ი

2023
წელ
ი

4276
.8

6125
.8

7181
.8

4276
.8

6125
.8

7181
.8

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალ
ოდნე
ლი
საბოლ
ოო
შედეგი
(OUTC
OME)

შექმნი
ლია
თანამე
დროვე
სტანდ
არტებ
ის
შესაბამ
ისი

შედეგის ინდიკატორები

დასახე
ლება

რეაბილ
იტირებ
ული
გზები,
სტანდა
რტების
შესაბამ
ისად

201
9
წელ
ი
(საბ
აზი
სო)

160
კმ

2
0
2
0
წ
ე
ლ
ი

1
5
კმ

202
1წე
ლი

24კ
მ

2
0
2
2
წ
ე
ლ
ი

3
4
კმ

2
0
2
3
წ
ე
ლ
ი

4
1
კ
მ

გაზო
მვის
ერთე
ული

კილ
ომეტ
რი

გეგ
მი
ურ
ი
გა
და
ხრა

10
%

მონაცე
მთა
წყარო

პასუხი
სმგებე
ლი
(საბიუ
ჯეტო
ორგანი
ზაცია,
სამსახ
ური)

ინფრას
ტრუქტ
ურის
სამსახუ
რი

ჭიათურ
ის
მუნიციპ
ალიტეტ
ის
მერიის
სივრცი
თი
მოწყობი
ს,

მეთო
დოლ
ოგია

რისკ
ი

სნიპე
ბი

დაფ
ინან
სება,
ხარვ
ეზია
ნი
პროე
ქტი

საგზაო
ინფრას
ტრუქტ
ურა

კმაყოფ
ილი
მოსახლ
ეობა (ან
უკმაყო
ფილება
)

არ
გვაქ
ვს
მონ
აცე
მი

5
%

9%

1
2
%

1
5
%

კმაყო
ფილ
ების
ინდე
ქსი

10
%

ინფრას
ტრუქტ
ურის
სამსახუ
რი

არქიტექ
ტურის,
ინფრასა
ტრუქტ
ურისა
და
ტერიტო
რიის
კეთილმ
ოწყობის
სამსახუ
რი
ჭიათურ
ის
მუნიციპ
ალიტეტ
ის
მერიის
სივრცი
თი
მოწყობი
ს,
არქიტექ
ტურის,
ინფრასა
ტრუქტ
ურისა
და
ტერიტო
რიის
კეთილმ
ოწყობის
სამსახუ
რი

პირის
პირ
ინტე
რვიუ

სუბი
ექტ
ური
აზრ
ი

ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 02 01 02
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

02 01 02

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია (-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური)
დაფინანსების წყარო
2020
წელი

დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

3368.90

სახელმწიფო ბიუჯეტი

2867.405
სულ ქვეპროგრამა

6236,305

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

N

დასახელება

გრძივი

ერთეულის

სულ ღირებულება

მეტრი

ფასი

(ლარი)

ითხვისში
მეგრელიშვილების უბანში
გზის
1

სარეაბილიტაციოსამუშაოები

210

185.95

39049

320

129.78

41529

270

156.32

42206

300

155.53

46658

340

128.56

43710

260

132.82

34534

210

201.23

42258

კაცხში ხვადაბუნის უბანში
2

გზის მოწყობის სამუშაოები
ზედუბანი კეკენაძეების
საუბნო გზის მოწყობის

3

სამუშაოები
ბერეთისაში გლახინეების
უბანში გზის მოწყობის

4

სამუშაოები
ქვედა ბერეთისაში ქვედა
კვიჟინაძეების უბანში გზის

5

მოწყობის სამუშაოები
ქვედა ჭალოვანში ზედა
მაჭარაშვილების უბანში

6

გზის მოწყობის სამუშაოები
თაბაგრებში ახალი
დასახლების საუბნო გზის

7

მოწყობის სამუშაოები

კვახაჯელეთის საუბნო
8

გზაის მოწყობის სამუშაოები

230

130.43

30000

350

130.07

45523

980

140.89

138073

260

130.50

33929

260

158.68

41258

180

163.07

29353

200

155.93

31185

220

132.09

29059

240

156.97

37672

190

131.11

24911

160

133.90

21424

წირქვალში მიროტაძეები
უბანში გზის
სარეაბილიტაციო
9

სამუშაოები
წირქვალში ხიჭუების უბანში

10

გზის მოწყობის სამუშაოები
სოფელ სვერში
ხოსიკიშვილების უბანში
(ჭის ბეგი; დაბლა
უბანი;სასაფლაოს გზაზე)

11

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ პერევისაში
ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე

12

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ გეზრულში
მანჩხაშვილების უბანში
საუბნო გზაზე ბეტონის

13

საფარის მოწყობა
სოფელ გეზრულში
ლომიძეები - კაციების
უბანში საუბნო გზაზე

14

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ ითხვისში
კობერიძეებიდვალაშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

15

მოწყობა
სოფელ ბჟინევში
დვალაშვილებიაბდუშელიშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

16

მოწყობა
სოფელ წირქვალში სკოლის
უბანში გზაზე ბეტონის

17

საფარის მოწყობა
სოფელ ხალიფაურში
მასხარაშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

18

მოწყობა

სოფელ ხალიფაურში
გიგილიშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის
19

მოწყობა

160

129.37

20699

150

153.45

23017

150

134.31

20147

170

130.88

22249

230

202.26

46520

220

159.36

35059

120

157.49

18899

210

169.60

35615

240

157.57

37816

200

157.79

31558

290

129.96

37688

სოფელ ხალიფაურში
სკოლის უბანში გზაზე
20

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ ქვედა ჭალოვანში
ქვედა მაჭარაშვილების
უბანში გზაზე ბეტონის

21

საფარის მოწყობა
სოფელ ქვედა ჭალოვანში
ხვედელიძეების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

22

მოწყობა
სოფელ საკურწეში ბიწაძეები,
უნდიაშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

23

მოწყობა
სოფელ საკურწეში
მოდებაძეების (უნაგერა)
უბანში გზაზე ბეტონის

24

საფარის მოწყობა
სოფელ ქვაციხეში
ხვედელიძეების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

25

მოწყობა
სოფელ რცხილათში
ჩელტივაკის უბანში გზაზე

26

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ რცხილაში
ჩაფიძეების უბანში გზაზე

27

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ რცხილათში
გოგსაძეების უბანში გზაზე

28

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ ნავარძეთში
ბარათაშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

29

მოწყობა

სოფელ სალიეთში საუბნო
გზაზე ბეტონის საფარის
30

მოწყობა

180

128.99

23218

240

178.68

42884

150

129.09

19364

260

129.83

33757

220

158.56

34883

260

131.09

34084

240

130.92

31420

310

132.30

41014

200

152.20

30439

150

176.77

26516

600

173.32

103992

1220

195.64

238675

სოფელ მოხოროთუბანი
აზნარაშვილების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის
31

მოწყობა
სოფელ თვალუეთში
ხელოსნიშვილების უბანში

32

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ ცხრუკვეთში
სასაფლაოსთან მისასვლელი
გზაზე ბეტონის საფარის

33

მოწყობა
სოფელ ცხრუკვეთში
ფხალაძეები-ჭარელიძეების
უბანში გზაზე ბეტონის

34

საფარის მოწყობა
სოფელ ცხრუკვეთში სერის
უბანში გზაზე ბეტონის

35

საფარის მოწყობა
სოფელ სვერში მაქიზეთის
უბანში გზაზე ბეტონის

36

საფარის მოწყობა
სოფელ სვერში ტრიბუჩების
უბანში გზაზე ბეტონის

37

საფარის მოწყობა
სოფელ ზოდში
იობაშვილების უბანში გზაზე

38

ბეტონის საფარის მოწყობა
სოფელ მოხოროთუბანი
გაბრიჭიძეების უბანში
გზაზე ბეტონის საფარის

39

მოწყობა
სოფელ თვალუეთში
პაატაშვილები მადოურის
უბნების დამაკავშირებელი

40

გზის მოწყობა

41

სოფელი ითხვისი
მეგრელიშვილებიბეგიაურის
დამაკავშირებელი გზის

სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
სოფელი ქვაციხე
ჩუბინიძეების უბნის გზის
სარეაბილიტაციო
42

სამუშაოები

820

252.23

206831

550

174.99

96247

590

189.67

111908

490

160.79

78785

430

222.79

95799

460

232.35

106879

430

237.08

101943

520

190.35

98982

490

161.24

79009

სოფელ თვალუეთში
ლევანაშვილების უბნის
გადასახვევიდან და
პაატაშვილები
ურიიშვილების უბნების
დამაკავშირებელი საუბნო
43

გზის მოწყობა
სოფელ სკინდორის

44

ცენტრალური გზის მოწყობა
სოფელ ცხრუკვეთში
შუაკუთხის უბანში გზის

45

მოწყობა
სოფელ ნიგოზეთში
კუპატაძეები
ცხოვრებაძეების უბანში
არსებული საუბნო გზის
სარეაბილიტაციო

46

სამუშაოები
სოფელ თაბაგრებში
კენჭოშვილების საუბნო გზის
სარეაბილიტაციო

47

სამუშაოები
სოფელ ითხვისში
მეგრელიშვილების უბანში
გზის სარეაბილიტაციო

48

სამუშაოები
სოფელ ცხრუკვეთში
ფხალაძეები ჭარელიძეების
უბანში სასაფლაოსკენ
მიმავალი გზის
სარეაბილიტაციო

49

სამუშაოები
მერევში ეკლესია სკოლის
საუბნო გზის
სარეაბილიტაციო

50

სამუშაოები

სოფელ წირქვალში
გურულების უბანში გზის
სარეაბილიტაციო
51

სამუშაოები

520

162.97

84745

380

191.78

72877

320

207.27

66325

3000

5.00

15000

1000

5.00

5000

100

5.00

500

1300

4.62

6000

სოფელ თაბაგრებში სკოლისა
და ბაღის მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული
საუბნო გზის
სარეაბილიტაციო
52

სამუშაოები
სოფელ ზოდი წირქვალის
დამაკავშირებელი გზის
სარეაბილიტაციო

53

სამუშაოები
სოფელ უსახელოში
ფხალაძეების
მოსაცდელიდან
ცერცვაძეების უბნამდე გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო

54

სამუშაოები
სოფელ უსახელოში
მთავარანგელოზის
ეკლესიამდე მისასვლელი
გზების (მაჭავარიანების და
ტალახაძეების უბნიდან )
მობეტონების საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო

55

სამუშაოები
ჭალის უბანში ორ
მონაკვეთზე გზის
მობეტონების სამუშაოების

56

პროექტირება
ნიგოზეთში
ტატუნიშვილების უბნის

57

გზის პროექტირება
საინჟინრო მონიტორინგი

58

თანხა

1

150000.00

150226

59

თანადაფინანსება რგფ

1

250000.00

250000

60

სოფელ მღვიმევის
გადასახვევიდან სოფლის
ცენტრამდე მისასვლელი

სახ.
ბიუჯეტი

292676

საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ მოხოროთუბნის
საავტომობილო გზის
61

რეაბილიტაცია

სახ.
ბიუჯეტი

300000

სოფელ მერევი ნიგოზეთის
(ბირთველიშვილებიწერეთლების უბანი)
სავტომობილო გზის
62

რეაბილიტაცია

სახ.
ბიუჯეტი

300000

კაცხის გადასახვევიდან
სკოლამდე მისასვლელი
63

გზის რეაბილიტაცია

სახ.
ბიუჯეტი

126906

სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის
ასახვევიდან ეკლესიამდე
მისასვლელი საავტომობილო
64

გზის რეაბილიტაცია

სახ.
ბიუჯეტი

591794

სოფელ ითხვისის
მარაროდან სოფელ
ითხვისის ახალ
დასახლებამდე მისასვლელი
საავტომობილო გზის
65

რეაბილიტაცია

სახ.
ბიუჯეტი

533444

სოფელ ნიგოზეთის
66

სასოფლო გზის

სახ.

რეაბილიტაცია

ბიუჯეტი

სოფელ კალაურის სასოფლო
67

გზის რეაბილიტაცია

178529

სახ.
ბიუჯეტი

285565

სოფელ ითხვისში
კაპანაძეების 69უბნის
ჩასახვევიდან ხახიშვილების
უბნამდე მისასვლელი გზის
68

რეაბილიტაცია
სულ

ჯამი

ქვეპროგრამის აღწერა:

სახ.
ბიუჯეტი

258491
6236305

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის
უმეტესობპროექტის მიზანია თანდატანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,
2020 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 15კილომეტრი გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო
საინჟინრო მონიტორინგის შესყიდვა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო
ინფრასტრუქტურა
ქვეპროგრამის შედეგი :
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტით გათვალისწინებული გზა

პროგრამის

კოდი

02 03

განმახორციე
ლებელი

დაფინანსება

გარე განათება

დასახელება

პროგრამის

2020 წლის
(ათას ლარში)

740.0

დაფინანსება
2020-2023
წლებზე
(ათას ლარში)

1670.0

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სწრვის ცენტრი

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. აგრეთვე განხორციელდება ახალი
სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია გარე განათების
ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 95%. გარე განათების სისტემა მოიცავს
1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს,
20000 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის
ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 180,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად)
ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამის
აღწერა

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
- გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ
კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური
ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს,
ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.
მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი,
ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის
ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე.
ეაღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების

პროგრამის
საბოლოო
მიზანი და
მოსალოდნე
ლი შედეგი

სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ
პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი
ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც
მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად
წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს
ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე
განათებით.

ქვეპროგრამი

კოდი

ს დასახელება
02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2020 წლის

2020-2023 წლის

დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

260,0

1040,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე
ლებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი
პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე
განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ 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

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამი

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი
შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. ქალაქის ტერიტორია გარე განათების ქსელით
მოცულია 95%.

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების

ს დასახელება

მოწყობა
02 03 02

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

2020 წლის

2020-2023 წლის

დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

480,0

630,0

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ლებელი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის
ქვეპროგრამი

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში

ს აღწერა და

განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა

მიზანი

და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნე

ფეხით მოსიარულეთათვის და საგზაო ტრანსპორტისატვის კომფორტულად განათებული

ლი შედეგი

ქუჩები და გზები.

2020 წლის

ქვეპროგრამის

კოდ

დაფინანსებ

ი

ათას

დასახელება

ა

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

02 04

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

ლარში

372.5

1160,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელ

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია,
რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე
პროგრამის აღწერა
და მიზანი

უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო
აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.
ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის
ექსპლოატაციას.

მოსალოდნელი

სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეები ქალაქ ჭიათურის

შედეგი

ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

ი
02 04

2020-2023

2020 წლის

კოდ

დაფინანსება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის

ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

სუბსიდირება

01

372.5

1160,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელ

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,, ჭიათურის სატრანსპორტო
კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და
ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და
ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი

აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები
ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას
საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის
სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით
ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.

მოსალოდნელი

სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეები ქალაქ ჭიათურის

შედეგი

ტერიტორიაზე

2020 წლის

კოდ
ქვეპროგრამის

დაფინანსება

ი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

დასახელება

ათას ლარში

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

განვითარება
02 06

1000,0

ქვეპროგრამის

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,

განმახორციელებელ

არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის

ი

სამსახური

4000,0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი

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.
მრავალსართულიან
საცხოვრებელ
გაუმჯობესების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი
შედეგი

მრავალსართულიან
პირობები

საცხოვრებელ

სახლებში

სახლებში

მცხოვრებთა

ქვეპროგრამის
დასახელება

02 06
03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელ
ი

დაფინანსება

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების

პირობების

გაუმჯობესებული

2020 წლის

კოდ
ი

მცხოვრებთა

ათას ლარში

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

აღდგენა
1000,0

4000,0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც
გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული
ქვეპროგრამის

იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი.

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა N4, N18; 9 აპრილის
ქუჩაN30, N30ა, N32; აღმაშენებლის ქუჩა N31 N100,N104 N106, N89; ჭანტურიას
ჩიხის N1; ჭანტურიას ქუჩა N4, N6, N10, N14-სმრავალსართულიანი საცხოვრებელი
სახლების ფასადების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი
შედეგი

ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე
გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და
საცხოვრებელი კორპუსი.

კოდ
პროგრამის
დასახელება

განმახორციელებელ
ი

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

ი
02
07

პროგრამის

თოვლი დაცული

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
385.8

ღონისძიებები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და

პროგრამის აღწერა
და მიზანი

მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენაგანაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის
ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები

მოსალოდნელი

ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

შედეგი

კოდ
ქვეპროგრამის
დასახელება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

ი
02
07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების
მოვლა პატრონობა

385.8

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელ
ი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და
მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.

პროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენაგანაშენიანება 105800 ლარი, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება
ჭიათურმანგანუმის მიერ დაზიანებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და
მოვლა-პატრონობისათვის 30000 ლარი, სკვერებისა და პარკების მოხატვა 50000
ლარი, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები 200000 ლარი.

მოსალოდნელი
შედეგი

ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

კოდ
პროგრამის
დასახელება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

ი
02

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

08
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელ
ი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპპროგრამის

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის,

აღწერა და მიზანი

ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი
შედეგი

სასაფლაობის შემოღობვისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

20.0

მუნიციპალიტეტის

ეკოლოგიური

მდგომარეობის

შენარჩუნებისა

და

გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და
მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი
მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან
ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად
საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა
მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა
ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების
ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული

მიმართულებით

მუნიციპალიტეტში

პოლიტიკას

წარმართავს

ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო არსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ
,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პრიორიტეტის
კოდი

პრიორიტეტის
დასახელება

დასუფთავება
გარემოს დაცვა
03 00

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

და

მ.შ. რიცხოვნობა

1250.0

1790,0

1690,0

1640,0

176,0

179,0

183,0

183,0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

2020-2023
2020 წლის

კოდ
პროგრამის

ი

დასახელება
01

განმახორციელებელ
ი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და

ათას ლარში

წლების
დაფინანსებ
ა
ათას
ლარში

ნარჩენების გატანას
03

პროგრამის

დაფინანსება

1250.0

6370.0

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის
ცენტრი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და
მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო
ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს

პროგრამის აღწერა

წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის
ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.

მოსალოდნელი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის დასუფთავება

შედეგი

და ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი
განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას,
რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და
შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის
ფარგლებში
მომდევნო
წლებში
განხორციელდება
საბავშვო
ბაღების
ფუნქციონირებისათვის
საჭირო
ხარჯების
დაფინანსება,
ინვენტარით
უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის
კოდი

04 00

პრიორიტეტის
დასახელება

2020 წელი

განათლების
ხელშეწყობა

3612.5

მ.შ. რიცხოვნობა

583.0

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

4035.0

4170.0

4480.0

610.0

610.0

610.0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

კოდ
პროგრამის

ი

დასახელება

2020 წლის

სკოლამდელი დაწესებულებების
ფუნქციონირება

04 01

დაფინანსება
ათას ლარში

3400

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

16085

პროგრამის
განმახორციელ

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

ებელი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“
მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების
შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ
(ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე
აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი
მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა
საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების
გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის
ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა
წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო
პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია
650აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება
„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488
დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც
შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485
დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც
შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის
თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი
პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება
სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება
მოსალოდნელი
შედეგი

სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;
სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლოსააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო
პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში
არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის
გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600-ზე მეტი შესაბამისი
ასაკის ბავშვი.

2020 წლის

ქვეპროგრამი

კოდი

ს დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა,
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

04 01 02

დაფინანსება
ათას ლარში

212.5

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1262,5

ქვეპროგრამი
ს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,

განმახორციე

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ლებელი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

შორის:2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ
სკილამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების
ხელმისაწვდომობაში.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

აშენებული ბაღი სოფელ ქვაციხეში
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობა

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს
ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა
დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს,
მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას,
კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის,
რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ,
კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს
შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი
პოტენციალის

სრულფასოვნად

რეალიზებისა

და

დასაქმების

შესაძლებლობების

გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს
ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული

კულტურული ღონისძიებების

სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი

პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი
წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის
სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

პრიორიტეტის
კოდი

პრიორიტეტის
დასახელება
კულტურა,
ახალგაზრდობა
სპორტი

05 00

2020 წელი

და

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ინიციატივები

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

3497.0

4087.0

4156.0

4300.0

525.0

556.0

563.0

567.0

ახალი

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სპორტული
დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს
შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

2020-2023

2020 წლის

ქვეპროგრამი

კოდი

დაფინანსება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ს დასახელება

ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1382.0

05 01

6647.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ლებელი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნე

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის

ლი შედეგი

ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

2020 წლის

ქვეპროგრამი

კოდი

დაფინანსება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ს დასახელება
05 01 01

ათას ლარში

1382.0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

6647.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნე

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის

ლი შედეგი

ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ქვეპროგრამი

კოდი

N27-ე სპორტული სკოლაში არსებული
სპორტული წრეების განვითარების

ს დასახელება

2020-2023

2020 წლის

05 01 01

ხელშეწყობა

01

დაფინანსება
ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

750.0

3390.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

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

ლებელი
სამსახური
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის
ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,
რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის,
ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის,
თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი
შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი)
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ
ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების
დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების
ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში
მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული
პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და
შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნე

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის

ლი შედეგი

ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

სპორტულ წრეებში ქვეყნის შიგნითა და გარეთ საპრიზო ადგილების დაკავება

ქვეპროგრამი

კოდი

დაფინანსება

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

ს დასახელება

2019-2022

2019 წლის

05 01 01

ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

400,0

02

1890,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ლებელი
სამსახური
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის
სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10
მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების
დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების
ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში
მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული
პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და
შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებულ ბავშვებისა და
მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;
ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილების დაკავება

კოდი

ს დასახელება

2019 წლის

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის

დაფინანსება
ათას ლარში

განვითარება
05 01 01
03

232.0

2019-2022
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1017.0

ქვეპროგრამი
ს
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

განმახორციე
ლებელი
სამსახური

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა
მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც
ქვეპროგრამი

ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება

ს აღწერა და

მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში

მიზანი

მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული
პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა
ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნე

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებულ ბავშვებისა და

ლი შედეგი

მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

2020-2023

ქვეპროგრამი

კოდი

ს დასახელება

2020 წლის
დაფინანსება

კულტურის სფეროს განვითარება

წლების
დაფინანსე

ათას ლარში

ბა
ათას
ლარში

05 02

1995.0

8913.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ლებელი
სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი:
ქვეპროგრამი

ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური

ს აღწერა და

ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის

მიზანი

სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა
საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული
პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის
დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების და სამუსიკო
და სახელევნებო სკოლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ,
მოსალოდნე

ფოლკლორულ, საესტრადო, მუსუკალურ, სამხატვრო და სახელოვნებო წრეებზე

ლი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში
იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას
სთავაზობენ მსურველებს. ხორციელდება რელიგიური, ახალგაზრდული საქმეების და
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება.

2020-2023

ქვეპროგრამი

კოდი

2020 წლის

კულტურის სფეროს დაწესებულებების

ს დასახელება

ხელშეწყობა
05 02 01

დაფინანსება

წლების
დაფინანსე

ათას ლარში

ბა
ათას
ლარში

1915.0

8183.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ლებელი
სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი:
ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური
ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი.

ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის
დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების და სამუსიკო
მოსალოდნე
ლი შედეგი

და სახელევნებო სკოლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ,
ფოლკლორულ, საესტრადო, მუსუკალურ, სამხატვრო და სახელოვნებო წრეებზე
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში
იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას
სთავაზობენ მსურველებს.

2020-2023

ქვეპროგრამი

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

ს დასახელება
05 02 01
01

წლების
დაფინანსე
ბა

ათას ლარში

ათას
ლარში

300.0

1280,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა

ლებელი
სამსახური
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.
ქვეპროგრამი

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც

ს აღწერა და

შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე,

მიზანი

დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე,
ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების წლის განმავლობაში
შეუფერხებლი ფუნქციონირება. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით
მოსალოდნე

განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

ლი შედეგი

სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ
კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და
ფესტივალებში

2020-2023

ქვეპროგრამი

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

ს დასახელება
05 02 01

წლების
დაფინანსე
ბა

ათას ლარში

ათას
ლარში

220.0

02

917,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა

ლებელი
სამსახური
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.
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც
შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე,
მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში
ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო
მოსალოდნე
ლი შედეგი

დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების
მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ
კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამი
ს დასახელება

კოდი

სახვითი ხელოვნების განვითარება

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2020-2023
წლების
დაფინანსე

ბა
ათას
ლარში

05 02 01

65.0

03

279,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ლებელი
სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7
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.
ქვეპროქვეპრ
ოგრამის
აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახვითი ხელოვნების სკოლის წლის
განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული
მოსალოდნე

სახვით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების

ლი შედეგი

მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ
კონკურსებსა და გამოფენებში.

2020-2023

ქვეპროგრამი

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

ს დასახელება
05 02 01
04

ათას ლარში

წლების
დაფინანსე
ბა
ათას
ლარში

280,0

1190,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ლებელი
სამსახური
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.
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამი
ს დასახელება

მკითხველთა მაქსიმალური დაკმაყოფილება მოთხოვნის შესაბამისად

კოდი

სასწავლო საგანმანათლებლო და
კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის
ფუნქციონირება

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1000.0

05 02 01 05

4455.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ლებელი
სამსახური
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
946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)

მოსალოდნე

კულტურული და შემოქმედებითი დონის ამაღლება პოპულარიზაცია, ჩატარებული

ლი შედეგი

კულტურული ღონისძიებები საერთაშორისო და რეგიონალური მაშტაბით.

ქვეპროგრამი
ს დასახელება

კოდი

05 02

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

50.0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში
65.5

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ლებელი
სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის

სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის
საწევროს გადასახდელად და თეატრის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამი

ფესტივალ იმერეთის გადახდილი საწევრო შენატანი

კოდი

დაფინანსება

კულტურის ღონისძიებები

ს დასახელება

2020-2023

2020 წლის

05 02
02

ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

20.0

20,0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

სამსახური

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე
ქვეპროგრამი

ღონისძიებების, ორგანიზებას;

ს აღწერა და

განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის

მიზანი

დაფინანსება“

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამი

ჩატარებული საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაული,,ჭიათურობა“

კოდი

2020-2023

2020 წლის

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი

ს დასახელება

წლების

დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

საქმიანობა
05 02

60.0

04

360.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

სამსახური

ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია
მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური
დახმარების გაწევას

მომართვიანობის შესაბამისად გაწეული ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამი

ი

ს დასახელება

2020-2023

2020 წლის

კოდ

წლების

დაფინანსება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

05 03

ათას ლარებში

დაფინანსება
ათას ლარებში

120.0

ქვეპროგრამი
ს
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

480,0

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;
ქვეპროგრამი
ს აღწერა და
მიზანი

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;
პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;

მოსალოდნე

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი პროგრამით დათვალისწინებული ღონისძიებების

ლი შედეგი

სრულად დაფინანსება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტის

ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი

არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა
გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტის
კოდი

05 00

პრიორიტეტის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
მ.შ. რიცხოვნობა

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

1750.0

1806.0

1869.0

1834.0

19.0

19.0

19.0

19.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

პროგრამის
დასახელება

2020-2023

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
06 01
01

ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

140.0

732,0

პროგრამის
განმახორციე

ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ლებელი
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში 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 ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების
პროგრამის
აღწერა

გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის
ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო 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.

პროგრამის

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის

მიზანი

რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნე
ლი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

სოციალური პროგრამები 06 02

პროგრამა

ითვალისწინებს

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და

მცხოვრები
სოციალური

დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და
ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის

მოსახლეობის სოციალური

მდგომარეობის

გაუმჯობესებას.

პროგრამის

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02
01

ათას ლარში

860,2

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

3680,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ)
პროგრამულ
ჰემოდიალიზსა
და
მუდმივ
ჩანაცვლებით
მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების
შედეგად დაზარალებულ პირთა
დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის
სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების
გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური

დასახელება
06 02

გამოკვლევების თანადაფინანსება

01 01

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

581,2

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

2540,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

ა) 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;
ბ) 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;
გ) 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;
დ) 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;
ე) 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. განხორციელდება გასული წლის
დავალიანების დაფარვა.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

დასახელება
06 02

2020 წლის

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ

დაფინანსება
ათას ლარში

პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
45,0

01 02

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

180,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

დასახელება
06 02
01 03

2020 წლის

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების

დაფინანსება
ათას ლარში

მქონე პირთა დახმარება
132,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

552,0

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) 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.
ბ) 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.

დახმარების გაწევა კომუნალურ გადასახადებში
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

დასახელება
06 02

2020 წლის

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი

დაფინანსება
ათას ლარში

დაავადების მქონე პირთა დახმარება
100,0

01 04

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

400,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების
შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის

დასახელება
06 02
01 05

მქონე პირთა პირთა დახმარება

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

8,0

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

დასახელება
06 02

ათას ლარში

5,0

02

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

20,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის
შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა
შეადგენს 250 ლარს.

გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარით.

კოდი

დასახელება
06 02

2020 წლის

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი

დაფინანსება
ათას ლარში

მომსახურება

03

175,0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

660,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

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 160-მდე
ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული

პირის მიერ.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი
იქნება 160 ბენეფიციარამდე კვებით უზრუნველყოფა

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02

ათას ლარში

53,8

04

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

218,8

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი
ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02
04 01

ათას ლარში

14,5

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

59,5

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად
წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

დევნილთა სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02

ათას ლარში

11,3

04 02

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

47,3

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა

დასახელება
06 02

ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

04 03

2020 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

6,0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

24,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

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.

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

პროგრამის

კოდი

დასახელება
06 02

2020 წლის

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური

დაფინანსება
ათას ლარში

დახმარება
22,0

04 04

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

88,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02
04 05

ათას ლარში

381.0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1632.0

პროგრამის

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02

ათას ლარში

113.0

05 01

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

488.0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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.

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02
05 02

ათას ლარში

58,0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

268,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე
ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს
სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22
წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

პროგრამის

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02

ათას ლარში

183,0

05 03

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

768,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება
მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ
ოჯახებს:
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.

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კოდი

დასახელება
06 02
05 04

2020 წლის

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში

დაფინანსება
ათას ლარში

მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
27,0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

108,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

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;

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.

კოდი

დასახელება
06 02

2020 წლის

სტიქიური მოვლენების შედეგად

დაფინანსება
ათას ლარში

დაზარალებულთა დახმარება

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

70,0

06

210,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

პროგრამის

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
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.

2020 წლის

კოდი

დაფინანსება

ომის ვეტერანთა დახმარება

დასახელება
06 02
07

ათას ლარში

65,0

2020-2023
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

260,0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური
პროგრამის
აღწერა და
მიზანი

მოსალოდნე
ლი შედეგი

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 200 ლარს.
ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

გივი მოდებაძე

მერი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

