მუნიციპალიტეტის 2022-2025 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, ჩრდილოდასავლეთით - ტყიბულის და სამხრეთით - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები.
დედაქალაქიდან 182 კმ-ის დაშორებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 234 კმ-ის
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 182 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.
მუნიციპალიტეტის ტ ერიტორიაზე სულ 12 650 პენსიის მიმღები ბენეფიციარია,მუნიციპალ იტეტ
შიცხო ვრო ბს შეზღუდულ ი შესაძლებლობისმქონე 1785 პირი, მათ შორის 350 პირველი ჯ გუფის
ინვალიდი და 1435 მეორე ჯგუფისინვალიდი.
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 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო

2021
წლის
პროგნოზი

2022
წლის
პროგნოზი

2023
წლის
პროგნოზი

2024
წლის
პროგნოზი

2025
წლის
პროგნოზი

შემოსავლები

30,255.12

37,189.66

24,464.00

23,816.00

25,307.00

26,683.00

გადასახადები

11,867.42

13,913.00

17,041.60

15,881.00

17,215.00

18,592.22

გრანტები

9,754.20

11,933.98

255.00

255.00

255.00

255.00

მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მისაღები
გრანტები

9,754.20

11,933.37

255.00

255.00

255.00

255.00

სხვა შემოსავლები

8,633.50

11,342.68

7,167.40

7,680.00

7,837.00

7,835.78

ხარჯები

14,454.70

20,499.37

20,584.73

20,724.72

20,724.72

20,724.72

შრომის ანაზღაურება

2,086.70

2,180.34

3,528.52

3,528.52

3,528.52

3,528.52

საქონელი და მომსახურება

1,230.90

1,803.92

1,372.09

1,380.00

1,380.00

1,380.00

დასახელება

წლის
2020
ფაქტი

აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვა შემდეგნაირად:

ძირითადი კაპიტალის
მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

49.60

51.10

51.20

51.20

51.20

51.20

სუბსიდიები

8,765.70

12,777.47

13,343.20

13,500.00

13,500.00

13,500.00

გრანტები

79.70

8.50

25.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური
უზრუნველყოფა

1,977.20

2,067.42

1,865.00

1,865.00

1,865.00

1,865.00

სხვა ხარჯები

264.90

1,610.63

399.72

400.00

400.00

400.00

საოპერაციო სალდო

15,800.42

16,690.29

3,879.27

3,091.28

4,582.28

5,958.28

არაფინანსური აქტივების
ცვლილება

16,879.10

19,593.39

3,802.67

3,015.08

4,504.86

5,882.06

ზრდა

17,026.80

19,626.09

3,838.67

3,015.08

4,504.86

5,882.06

კლება

147.70

32.70

36.00

მთლიანი სალდო

-1,078.68

-2,903.10

76.60

76.20

77.42

76.22

ფინანსური აქტივების
ცვლილება
ზრდა

-1,155.50

-2,979.70

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

2,335.80

2,979.70

ვალდებულებების
ცვლილება

-76.82

-76.60

-76.60

-76.60

-76.60

-76.60

ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.82

76.60

76.60

76.60

76.60

76.60

საშინაო

76.82

76.60

76.60

76.60

76.60

76.60

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

-0.40

0.82

-0.38

1,180.30

საგარეო
საშინაო
კლება
საგარეო

მუნიციპალიტეტის
ხარჯების ზრდის
პროცენტული მაჩვენებელი
შიდა პროდუქტის
პროგნოზირებული
ნომინალური ზრდის
პროცენტული
მაჩვენებლით (წყარო
ქვეყნის ძირითადი
ეკონომიკური და
ფინანსური
ინდიკატორები)

ა) 2022 წელს მუნიციპალიტეტის
განისაზღვება 76.6 ათასი ლარით;

ბიუჯეტის

დადებითი

მთლიანი

სალდო

2.2 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება
შესრულება

და 2121 წლის ბიუჯეტების 9 თვის

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური (იანვარ დეკემბრის თვის
შესრულების ანგარიში

ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
2020
წლის
ბიუჯეტი
დამტკიცებულია
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის 23 დეკემბერს №31 დადგენილებით 22869.0
ათასი

ლარის

ოდენობით.

დამტკიცებულ

ბიუჯეტში

საქართველოს

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა განსაზღვრულია 3097.4 ლარი. აქედან
მიზნობრივი

ტრანსფერი

დელეგირებული

უფლებამოსილების

განსახორციელებლად

განსაზღვრულია 230,0 ათასი ლარით, კაპიტალური ტრანსფერი 2867.4 ათასი ლარით.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 19719.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ
შორის 11967.7 ათასი ლარი გადასახადების სახით, აქედან ქონების გადასახადი შეადგენს
2600.0 ათას ლარს, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 1275.0 ათას ლარს, ფიზიკურ
პირთა ქონების გადსახადი 10.0 ათას ლარს, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი 65.0 ათას ლარს, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1250
ლარს. დამატებითი ღირებულების გადასახადი განისაზღვრა 9367.7 ათასი ლარით.
შემოსავლები (არასაგადასახადო) 7751.9 ათასი ლარით.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 52.0 ათასი ლარით.
შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე გამოიყურება:

სხვა

COLUMN1
არაფინ.
აქტ.კლება
0%

გრანტები
14%

ადგილობრი
ვი
შემოსავლები
86%

2020 წლის იანვარ - დეკემბერში ბიუჯეტის მიმართ ცვლილება მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მიერ დამტკიცებით განხორციელდა 9-ჯერ, ხოლო მუნიციპალიტეტის მერის
ბრძანებით ბიუჯეტის დაზუსტება მოხდა 8-ჯერ (მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21
იანვრის №51 81, 7 თებერვლის №51 204, 28 თებერვლის №51 366, 7 აგვისტოს №51 1235, 24
აგვისტოს №51 1251, 31 აგვისტოს №51 1424 ბრძანებებით, 20 ოქტომბრის N51 1756 ბრძანებით
და 18 დეკემბრის 51 2013 ბრძანებით), რის შედეგად ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები
განისაზღვრა 30056.9 ათასი ლარით. მათ შორის
ტრანსფერები შედგენს 8689.2 ათას ლარს. აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 1027.0 ათას ლარს. ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1109.0 ათას ლარს,
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი
სახსრები, 5741.2 ათას ლარს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.0 ათას ლარს.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 21114.7 ათასი ლარით, მათ შორის
საგადასახადო შემოსავლები 10596.1 ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები 10518.6
ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 253.0 ათასი ლარით.

2020 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი
შეადგენდა 4559.9 ათას ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე 991.0 ათას ლარს,
საკუთარ სახსრებზე 3568.9 ათას ლარს. მათ შორის:

№

ფულადი სახსრების ნაშთი
2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ

თანხა
(ლარებში)
4559875

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:
1

რეგრესის პენსია - საქართველოს პრეზიდენტის №771 განკარგულება 26/12/2007

2

მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად-№972 განკარგულება

5591.17
15400

26/05/2012
3

საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულება 18/01/2018-გზების
რეაბილიტაცია

4

საქართველოს მთავრობის №1213 განკარგულება 13/06/2017 სტიქიის შედეგების

97961.56

2000

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად
5

საქართველოს მთავრობის №1454 განკარგულება 12/07/2017 - წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

20752.52

6

მიზნობრივი ტრანსფერი

14368

7

სკოლების რებილიტაცია

1006

8

საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულება 31/12/2018-გზების

31307.49

რეაბილიტაცია
9

საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულება 18/01/2019 - სკოლების

13707.4

რეაბილიტაცია
10

საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულება 18/01/2019 - სკოლების
ტრანსპორტი

18567.94

11

საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულება 22/01/2019-სოფლის

11707.96

მხარდაჭერის პროგრამა
12

საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულება 15/03/2019 სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად

66736.94

12

საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულება 15/03/2019 - ამბულატორია

797.83

14

საქართველოს მთავრობის №815 განკარგულება 12/04/2019 - გზის

451594

რეაბილიტაცია
15

საქართველოს მთავრობის №1596 განკარგულება 10/07/2019-მუნიციპალიტეტის
მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები (სხვადასხვა განკარგულებების

239498

დარჩენილი ნაშთების გაერთიანება)
სულ ც/ ბიუჯეტიდან

990996.81

საკუთარი ნაშთი

3568878.19

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის
საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

დასახელება

გეგმა

ფაქტი(საკასო)

პროცენტი

შემოსავლები

29803.9

30255.1

101.5

გადასახადები

10596.1

11867.4

112.0

გრანტები

8689.2

9754.2

112.3

სხვა შემოსავლები

10518.6

8633.5

82.1

არაფინანსური აქტივების კლება

253.0

147.7

58.4

სულ შემოსულობები

30056.9

30402.8

101.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)

4118.1

1155.5

34175.0

31558.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

სულ შემოსულობები ფ/ა კლების ჩათვლით

92.3

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური (იანვარ-დეკემბრის)
შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება)
გარეშე დაზუსტების შედეგად განისაზღვრა 29803.9 ათასი ლარით, ფინანსური აქტივების
ცვლილების (კლება) ჩათვლით
30056.9 ათასი ლარით), საანგარიშო პერიოდში
მობილიზებულ იქნა 30402.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 30056.9 ათასი ლარის
101.2 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში შემოსულია 1303.3 ათასი
ლარით მეტი შემოსულობები. (2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტიური შემოსულობები
შეადგენდა 29099.5 ათას ლარს).

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივის ცვლილება (კლება) გეგმით განისაზღვრა
4118.1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად ფინანსური აქტივის კლებამ შეადგინა 1155.5 ათასი
ლარი.

სახეობების მიხედვით 2020 წლის წლიური ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი
მთლიან ბიუჯეტში

არაფინანს.აქტ.
კლება
1%

Sales

სხვა
შემოსავლები
28%

გადასახადები
39%

გრანტები
32%

შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის
იანვარ-დეკემბრის თვის ბიუჯეტით
განსაზღვრული შემოსავლებდან (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):
I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 11867.4 ათასი ლარი, წლიური გეგმის
10596.1 ათასი ლარის 112.0 % ანუ შემოსავლების ძირითადი ნაწილი 39% , გადასახადებზე
მოდის. სახეობების მიხედვით:
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სულ 3523.2 ათასი ლარი, გეგმა
განსაზღვრული იყო 2600.0 ათ. ლარი. აქედან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების
გადასახადი (გარდა მიწისა) შემოსულია 2377.1 ათასი ლარი (გეგმის 1285.0 ათასი ლარის
185.0%), სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწიდან ქონების
გადასახადი 1146.1 ათასი ლარი (გეგმის 1315.0 ათასი ლარის 87.2%).
დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოსულია 8344.2 ათასი ლარი, წლიური გეგმის
7996.1 ათასი ლარის 104.4 %.

II.გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 9754.2
ათას ლარი (გეგმა 8689.2 ათასი ლარი), მთლიან შემოსავლებში გრანტებმა შეადგინა 32%, მათ
შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
ჩაირიცხა 763.6 ათასი ლარი; ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე
ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1050.9 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5627.7 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამით 812.0 ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი1500.0 ათასი ლარი
III სხვა შემოსავლები 2020 წლის წლიური (იანვარ-დეკემბრის) გეგმით განსაზღვრული 10518.6
ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ 8633.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82.1
%-ია. მთლიან შემოსავლებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2020 წლის თორმეტ
თვეში 28% შეადგინა.
სხვა შემოსავლებიდან პროცენტები დარიცხული საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ
ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში შემოსულია 174.2 ათასი ლარი (გეგმის 230.0
ათასი ლარის 75.7%), ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 6186.7 ათასი
ლარი გეგმის 7798.6 ათასი ლარის 79.3 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი
ჩაირიცხა 6145.4 ათასი ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის
მოსაკრებელი 21.1თ. ლარი, წყლის რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 0.6 ათ. ლარი,
გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან 2.8 ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი
რესურსების მოსაკრებელი 16.8 ათ. ლარი. შენობა–ნაგებობების იჯარა შემოსულია 19.1 ათასი
ლარი, მიწის იჯარა 2.2 ათასი ლარი. მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 44.4 ათასი ლარი,
გეგმის 35.0 ათასი ლარის 126.7%. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2006.0 ათასი ლარი, გეგმა
2000.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 9.1 ათასი
ლარი, გეგმის 25.0 ათასი ლარის 36.4%; სანქციებიდან და ჯარიმებიდან შემოსავალმა
შეადგინა 124.3 ათასი ლარი, (გეგმა 255.4 ათასი ლარი) შესრულებულია 59.8 %-ით. აქედან
საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის წესების დარღვევისთვის შემოსული
ჯარიმა
შეადგენს
63.0
ათას
ლარს,
სხვადასხვა
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევებისთვის 61.3 ათას ლარს.
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
შემოსულია 67.5 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ-დეკემბრის თვეში ბიუჯეტში
შემოსულია 147.7 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 253.0 ათასი ლარი, შესრულება
შეადგენს 58.4%-ს. შემოსავალი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 102.8 ათასი
ლარი, არაწარმოებელი აქტივების გაყიდვიდან 33.8 ათასი ლარი. მატერიალური მარაგების
გაყიდვიდან 11.1 ათასი ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის
წლიური ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად
ბიუჯეტის გადასახდელები იანვარ - დეკემბრის თვეში განისაზღვრა 34175.0 ათასი ლარით.
გაწეულმა საკასო ხარჯვამ შეადგინა 31558.3 ათასი ლარი, ათვისებულია გეგმიური
მაჩვენებლის 92.3 %.

ჭიათურიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების ხვედრითი
წილი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით გამოსახული პროცენტულ მაჩვენებლებში
მთლიან ბიუჯეტთან

როგორც ქვემოთ მოცემული დიაგრამიდან ჩანს მთლიან ხარჯებში (31558.3 ათასი ლარი)
ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი, 54 %, მოდის არაფინანსური აქტივების ზრდაზე ,შემდეგ
სუბსიდიებზე 27%, შრომის ანაზღაურება შეადგენს მთლიანი ხარჯების 7%-ს, საქონელი და
მომსახურება 5%-ს, სოციალური უზრუნველყოფა 5%-ს, სხვა ხარჯები 2%-ს, გრანტები, სესხის
პროცენტი და ვალდებულებების კლების ხვედრითი წილი მთლიან ხარჯებში უმნიშვნელოა
და 1% -საც არ შეადგენს.
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ზრდა
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გრანტები
უზრუნველყოფ
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სხვა ხარჯები
ა
2%
5%

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის
წლიური ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულება (ხარჯებისა და
არაფინანსური აქტივების) ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარებში)

დასახელება

გეგმა

შესრულება

შესრულების
%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

3711.3

3514.8

94.7

ეკონომიკური საქმიანობა

13782.0

12744.0

92.5

გარემოს დაცვა

1497.0

1413.9

94.5

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3183.2

2947.6

92.6

ჯანმრთელობის დაცვა

180.0

167.1

92.8

დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი,

3592.2

3393.4

94.5

განათლება

6327.4

5643.9

89.2

სოციალური დაცვა

1901.9

1733.7

91.2

სულ ხარჯები

34175.0

31558.3

92.3

მუნიციპალიტეტში სისტემატურად მიმდინარეობს სხვადასხვა აქტივობები,
ხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვა, ტარდება სხვადასხვა კვლევები,
სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იმართება
შეხვედრები. რის საფუძველზეც შემუშავდა 2019 – 2022 წლების საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი
მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები
და პროგრამები. 2020 წლისათვის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული
მიმართულებებია:






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

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებას 2020 წელში
მოხმარდა 3514.8 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების 3711.3 ათასი ლარის 94.7 %; მათ
შორის მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 3392.7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების
შეძენას მოხმარდა 45.3 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლებას 76.8 ათასი ლარი.
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 დაფინანსება.

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებებიდან საკრებულოს
დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 630.5 ათასი ლარი. დაფინანსდა 96.5 %-ით.
(გეგმა 653.2 ათასი ლარი), მერიის დასაფინანსებლად 2341.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა
94.5%-ით (გეგმა 2476.2 ათასი ლარი). ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობას
სამხედრო აღრიცხვისა და
მოხმარდა 110.7 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 85.4 %-ით
(გეგმა 129.7 ათ. ლარი). თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამაზე განსაზღვრული
4.8 ათასი ლარიდან 2020 წლის განმავლობაში 2.5 ათასი ლარი იქნა ათვისებული.
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივ პროგრამაზე
გაიხარჯა 12 თვეში 430.1 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯის 436.1 ათასი ლარის 98.6%.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა თორმეტ თვეში
202375.39 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და
მუხლები, კერძოდ:
ა) 64840 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 14 იანვრის №51 45 ბრძანების შესაბამისად;
ბ) 59748 ლარი გაიცა მერის 2020წლის 13 თებერვლის №51 227 ბრძანების შესაბამისად;
გ) 11176 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 30 იანვრის №51 146 ბრძანების შესაბამისად;
დ) 2306 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 28 თებერვლის №51 365 ბრძანების შესაბამისად;
ე) 62494 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 27 აპრილის № 51 707 ბრძანების შესაბამისად;
ვ) 100 ლარი გაიცა მერის 25 სექტემბრის №51 1586 ბრძანების შესაბამისად;
ზ) 192 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 25 სექტემბრის №51 1587 ბრძანების შესაბამისად.
თ) 1136 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის 30 ოქტომბრის N51 1836 ბრძანების
შესაბამისად.
ი) 383.39 ლარი გაიცა მერის 2020 წლის

23 დეკემბრის N 51 2030 ბრძანების შესაბამისად.
მერიის სარეზერვო ფონდიდან 2020 წლის თორმეტ თვეში გამოყოფილი იქნა 85904
ლარი ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და
მუხლები, მათ შორის:
მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 იანვრის №51 80 ბრძანების შესაბამისად
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღსადგენად გამოყოფილი იქნა 18250 ლარი,
მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 22 იანვრის №51 95 ბრძანების, 12 თებერვლის
№51 222 ბრძანების და 12 თებერვლის
№51 223 ბრძანების საფუძველზე
ახალგაზრდული პროგრამის ღონიძიებების დასაფინანსებლად გამოყოფილი იქნა
შესაბამისად 1200 ლარი, 1930 ლარი და 990 ლარი. მუნიციპალიტეტის მერის 2020
წლის 13 თებერვლის №51 230 ბრძანების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერიას
გამოეყო 880 ლარი ევროპის რეგიონთა ასამბლეას 2020 წლის საწევროს შესატანად,
მუნიციპალიტეტის მერის 18 თებერვლის №51263 ბრძანებით სკოლამდელი
დაწესებულებების აღჭურვა-რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი იქნა 5100 ლარი,
სპორტული
ობიექტების
აღჭურვარეაბილიტაციისათვის
2260
ლარი,
მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 06 მარტის №51 423 ბრძანებით სოფელ
თაბაგრების დაზიანებული ხიდის აღსადგენად საპროექტო სამუშაოებისათვის 1500
ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 17 მარტის №51 517 ბრძანებით
წირქვალის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდ-ბოგირის აღსადგენად 25413
ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 18 მარტის №51 525 ბრძანებით ზოგადი
განათლების არაფინანსური აქტივების შეძენის მუხლით გამოეყო 6483 ლარი,
საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღსადგენად 45 ლარი,
მუნიციპალიტეტის
მერის 2020 წლის 25 მარტის №51 567 ბრძანებით ახალგაზრდული პროგრამების
ღონისძიებებიდან
ლიტერატურულ-მუსიკალური
საღამოს
ორგანიზატორის
ერთჯერადი ფულადი დახმარებისთვის 1000 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 2020
წლის 20 მაისის №51 800 ბრძანების შესაბამისად საცხოვრებელი სახლებისა და
ფასადების აღსადგენად გამოყოფილი იქნა 5700 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 2020
წლის 11 აგვისტოს №51 1246 ბრძანების შესაბამისად სოფელ კაცხში მდინარე
კაცხურაზე
დაზიანებული
ხიდბოგირის
შესაკეთებლად
საპროექტო
სამუშაოებისათვის გამოყოფილი იქნა 1200 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერის 2020
წლის 25 აგვისტოს №51 1361 ბრძანების შესაბამისად „თემობა 2020“-ის დოღში
გამარჯვებული ახალგაზრდების დასაჯილდოებლად 1000 ლარი, მუნიციპალიტეტის
მერის 2020 წლის 27 აგვისტოს №51 1374 ბრძანების შესაბამის მართლმადიდებლური
სკოლის სუბსიდირებისათვის გამოყოფილი იქნა 5000 ლარი. მუნიციპალიტეტის
მერის 2020 წლის 15 ოქტომბრის N51 1726 და 2020წლის 14 დეკემბრის N 51 1990
ბრძანებების შესაბამისად ჭიათურის N3 საჯარო სკოლის გაზიფიცირების ქსელთან
მიერთებისა და ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისათვის

შესაბამისად 3000 და 4953 ლარი.
2. ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მუნიციპალიტეტის

ეკონომიკის

განვთარებისათვის

მუნიციპალური

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შემდგომი განვითარება 2020 წლის ბიუჯეტის ერთერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
წარმადგენს.
პრიორიტეტის
ფარგლებში მოხდა
საგზაო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების,
დასასვენებელი პარკების, სკვერების, მრავასართულიანი საცხოვრებელ კორპუსების
ფასადების, საყრდენი კედლების, ხიდებისა და მოაჯირების, ფეხით მოსიარულეთა კიბეებისა
და გადასასვლელების, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, დაფინანსდა მუნიციპალური
ტრანსპორტი, მოხდა ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების შემოღობვა. წყლის
სისტემის განვთარბა. სოფლად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა
ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაციაზე განსაზღვრული ასიგნებების საკასო შესრულება 2020 წლის იანვარ
- დეკემბრის თვეში შეადგენს 15691.6 ათას ლარს, დაფინანსდა 92.5 %-ით (გეგმა
16965.2 ათასი ლარი) მათ შორის:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე
გაიხარჯა 12156.2 ათასი ლარი (გეგმა 13121.5 ათასი ლარი), საიდანაც გზების
რეაბილიტაციას მოხმარდა 10711.1 ათასი ლარი (გეგმა 11580.1 ათასი ლარი),
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის
მოწყობის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,
2020 წლისთვის განხორციელდა დაახლოებით 15 კილომეტრი გზის მშენებლობა
რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში
რეაბილიტაციისთვის საჭირო საინჟინრო მონიტორინგის შესყიდვა. ხიდებისა და
მოაჯირების აღდგენა მშენებლობას მოხმარდა 86.7 ათასი ლარი (გეგმა 104.9 ათასი
ლარი), საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობაზე გაიხარჯა 542.1 ათასი ლარი
(გეგმა 584.5 ათასი ლარი), ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების,
მოედნების მოსაწყობად 816.2 ათასი ლარი (გეგმა 851.8 ათასი ლარი).
ბ) წყლის სისტემის განვითარებას მოხმარდა 652.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 85.5%ით (გეგმა 762.3 ათასი ლარი), მათ შორის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა
რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 207.2 ათასი ლარი (გეგმა 254.3
ათასი ლარი),
შპს„ჭიათურის წყალის“ დაფინანსებაზე 444.9 ათასი ლარი (გეგმა 508.0 ათასი ლარი).
გ) გარე განათებაზე დაიხარჯა 655.9 ათასი ლარი, დაფინანსდა 98.6 %-ით (გეგმა 665.5
ათასი ლარი), აქედან გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას მოხმარდა 282.9 ათასი
ლარი (გეგმა 288.0 ათასი ლარი), გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების

მოწყობა-რეაბილიტაციას 373.0 ათასი ლარი (გეგმა 377.5 ათასი ლარი).
დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირებაზე გაიხარჯა 587.7 ათასი ლარი,
დაფინანსდა 89.0 %-ით (გეგმა 660.5 ათასი ლარი).
ე) მუნიციპალიტეტის ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა
99.7 ათასი ლარი (გეგმა 102.6 ათასი ლარი). დაფინანსდა 97.2%-ით.
ვ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებას მოხმარდა 208.0 ათასი ლარი
(გეგმა 233.3 ათასი ლარი), რაც მიმართული იქნა საცხოვრებელი სახლების ფასადების
აღდგენაზე. დაფინანსდა 89.1%-ით.საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისათვის
მასალების შესაძენად გამოყოფილი 25.0 ათასი ლარი დარჩა აუთვისებელი.
ზ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე განსაზღვრული იყო 1417.5
ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა 1331.8 ათარი ლარი, დაფინანსდა 94.0%-ით.
აქედან მწვანე ნარგავების განაშენიანებასა და სკვერების მოვლა-პატრონობას
მოხმარდა 343.2 ათასი ლარი (გეგმა 374.3 ათასი ლარი), სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამით განხორციელებულ ღონისძიებებს მოხმარდა 988.6 ათასი ლარი (გეგმა
1043.2 ათასი ლარი). დაფინანსდა 94.8%-ით.
თ) სასაფლაოების შემოსაღობად განსაზღვრული
2.0 ათასი ლარი დარჩა
აუთვისებელი.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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
გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას,
უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში აღსრულების კუთხით ჩართულია ,,ააიპ
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“.

გარემოს დაცვაზე 2020 წლის განმავლობაში გაიხარჯა 1413.9 ათასი ლარი,
დაფინანსდა 94.5%-ით (გეგმა 1496.9 ათასი ლარი), ათვისებული თანხიდან
დასუფთავებასა და ნარჩენების გატანას მოხმარდა 1324.8 ათასი ლარი, რაზეც თორმეტ
თვეში განსაზღვრული იყო 1342.0 ათასი ლარი. ხოლო სანიაღვრე არხების აღდგენაზე
გამოყოფილი 100.9 ათასი ლარიდან
ათვისებელი იქნა 89.1 ათასი ლარი.
დასუფთავების სფეროში კაპიტალდაბანდებისთვის გამოყოფილი 54.0 ათასი ლარი

დარჩა აუთვისებელი.

4. განათლება;
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 საანგარიშო წელს განხორციელდა და
მომდევნო წლებშიც
განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსება, ახალი ბაღების მშენებლობა, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
2020 წელს პრიორიტეტის პროგრამის განსახორციელებლად განათლების
ღონისძიებებზე გაიხარჯა 5643.9 ათასი ლარი, დაფინანსდა 89.2 %-ით (გეგმა 6327.4
ათასი ლარი), აქედან სკოლამდელი დაწესებულებების (გაერთიანებული საბავშვო
ბაღი) დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2868.8 ათასი ლარი. დაფინანსდა 99.2%-ით
(გეგმა 2891.0 ათასი ლარი), ხოლო სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვარეაბილიტაციასა და მშერნებლობას მოხმარდა 1302.6 ათასი ლარი (გეგმა 1454.4 ათასი
ლარი). ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას მოხმარდა 1472.4 ათასი ლარი
(გეგმა 1982.0 ათასი ლარი), საიდანაც 387.4 ათასი ლარი მოხმარდა ბავშვების
საცხოვრებელი ადგილებიდან სკოლამდე ტრანსპორტირებას, 1071.9 ათასი ლარი
არაფინანსური აქტივების შეძენას, 13.1 ათასი ლარი სხვადასხვა მიმდინარე და
კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას.
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
მუნიციპალიტეტი განაგრძობს

კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას,

წარმატებული 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 კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

2020 წელში პროგრამის განსახორციელებლად კულტურა, ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 94.5%-ით გეგმით განსაზღვრული იყო 3592.2
ათასი ლარი, ფაქტიურად დაიხარჯა 3393.4 ათასი ლარი საიდანაც:

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე განსაზღვრული 1516.5 ათასი ლარიდან,
ფაქტიურად გაიხარჯა 1358.7 ათასი ლარი, დაფინანსდა 89.6%-ით, აქედან რაგბის
სპორტული სკოლა დაფინანსდა 352.8 ათასი ლარით (გეგმა 356.0 ათასი ლარი), №27
სპორტული სკოლა 715.2 ათასი ლარით (გეგმა 719.0 ათასი ლარი) ბავშვთა და
მოზარდთა საფეხბურთო სპორტსკოლა 233.6 ათასი ლარით (გეგმა 234.4 ათასი ლარი).
სპორტული ობიექტების აღჭურვა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 57.1 ათასი ლარი (გეგმა
შეადგენდა 207.1 ათას ლარს),
ბ) კულტურისა და რელიგიის სფეროს განვითარებას მოხმარდა 1965.9 ათასი ლარი,
გეგმით განსაზღვრული თანხის 1994.7 ათასი ლარის 98.6%. აქედან №1 სამუსიკო
სკოლა დაფინანსდა 260.2 ათასი ლარით (გეგმა 264.0 ათასი ლარი), №2 სამუსიკო
სკოლა 172.8 ათასი ლარით (გეგმა 175.0 ათასი ლარი). სახვითი ხელოვნების სკოლა
62.9 ათასი ლარით (გეგმა 65.0 ათასი ლარი), ცენტრალური ბიბლიოთეკა 268.2 ათასი
ლარით (გეგმა 270.7 ათასი ლარი), კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი 1018.6 ათასი
ლარით (გეგმა 1022.5 ათასი ლარი), ჭიათურის თეატრზე გრანტის სახით გაიცა 50.1
ათასი ლარი (გეგმა 50.1 ათასი ლარი), სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე
გაიხარჯა 3.1 ათასი ლარი (გეგმა 4.2 ათასი ლარი), კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია-აღჭურვაზე გამოყოფილი 13.2 ათასი ლარი წლის განმავლობაში არ
გახარჯულა.
რელიგიის ღონისძიებებზე 2020 წლის თორმეტ თვეში გაიხარჯა გეგმიური 130.0
ათასი
ლარი.
რელიგიის დაფინანსების ქვეპროგრაით დაფინანსდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ეკლესია - მონასტრების მშენებლობა და გაეწია ფინანსური დახმარება
სხვადასხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის.
გ) ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში 2020 წელში განხორციელდა შემდეგი
პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში
მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების,
წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე
გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;

პროგრამის დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 68.8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით
განსაზღვრული 81.0 ათასი ლარის, დაფინანსდა 85.0%-ით.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
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 დაცვას სხვადასხვა გადამდები და
ინფექციური დაავადებისაგან.
2020 წელში განხორციელებულმა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამამ უზრუნველყო
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის
გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაწევა. მზრუნველობა
მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა
სოციალური პროგრამები, რომლებმაც შეძლებისდაგვარად გააუმჯობესა მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვასა
და სოციალურ უზრუნველყოფაზე
პროგრამის ფარგლებში 2020 წელში გახარჯული იქნა 1900.8 ათასი ლარი,
დაფინანსდა 91.3 %-ით. (გეგმა 2081.9 ათასი ლარი), აქედან:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოხმარდა
167.1 ათასი ლარი. დაფინანსდა 93.0% (გეგმა 180.0 ათასი ლარი). აქედან
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირებას მოხმარდა 128.2 ათასი ლარი (გეგმა 140.0
ათასი ლარი), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროფრამები დაფინანსდა
38.9 ათასი ლარით (გეგმა 40.0 ათასი ლარი).
ბ) სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა 1733.7 ათასი ლარი, დაფინანსდა 91.2 %-ით
(გეგმა 1901.9 ათ.ლარი). რის შედეგად დაფინანსდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა ; მიმართული იქნა 899.1 ათასი ლარი (გეგმა 941.6 ათასი
ლარი,

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული იქნა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა.ა). სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; მოხმარდა 557.5 ათასი
ლარი.
ა.ბ). პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; მოხმარდა 47.8 ათასი ლარი
ა.გ). მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება ;მოხმარდა
168.8 ათასი ლარი
ა.დ). სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური
დახმარება; მოხმარდა 124.0 ათასი ლარი
ა.ე). რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა
დახმარება; მოხმარდა 1.1 ათასი ლარი
პროგრამის განხრციელების შედეგად ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში
ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების
გათვალისწინებით

შეძლებისდაგვარად

დაკმაყოფილებული

იქნა

ბენეფიციართა

მომართვები.
ბ).ომის ვეტერანთა დაკრძალვა; მოხმარდა 1.0 ათასი ლარი (გეგმა 5.3 თ. ლარი).
გ).ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება; მოხმარდა 134.3 ათასი ლარი (გემა 134.5
ათ.ლარი).
დ). მოსახლეობის სოციალური დაცვა; მოხმარდა 51.4 ათასი ლარი (გეგმა 62.3 ათ. ლარი).მათ
შორის:
დ.ა).ხანდაზმულთა ერთჯერადი ციალური დაცვა; მოხმარდა 22.5 ათასი ლარი
დ.ბ).დევნილთა სოციალური დაცვა; მოხმარდა 9.0 ათასი ლარი
დ.გ).საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ოჯახების
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; მოხმარდა 2.4 ათასი ლარი
დ.დ).მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება; მოხმარდა 17.5 ათასი ლარი
ე).ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა; მოხმარდა 508.4 ათასი ლარი (გეგმა 611.3 ათ.
ლარი). მათ შორის:

ე.ა). ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; მოხმარდა 67.3 ათასი ლარი
ე.ბ). მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; მოხმარდა 67.4 ათასი ლარი
ე.გ). შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; მოხმარდა 61.9 ათასი ლარი.
ე.დ). მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; მოხმარდა
311.9 ათასი ლარი
ზ). სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება; მოხმარდა 63.0 ათასი ლარი
(გეგმა 70.0 ათ. ლარი)

თ). ომის ვეტერანთა დახმარება; მოხმარდა 76.5 ათასი ლარი (გეგმა 77.0 ათ. ლარი).

2021 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი
შეადგენდა 3404.4 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე 2171.3 ათას ლარს,
საკუთარ სახსრებზე 1233.1 ათას ლარს. მათ შორის:

№

ფულადი სახსრების ნაშთი
2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ

თანხა
(ლარებში)
3404374.86

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:
1

საქართველოს პრეზიდენტის №771 განკარგულება 26/12/2007-რეგრესის პენსია

5591.17

2

№972 განკარგულება 26/05/2012 - მიწისძვრით დაზარალებულთა
დასახმარებლად

15400

3

საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულება 18/01/2018-გზების

30091.56

რეაბილიტაცია
4

მიზნობრივი ტრანსფერი

36214

5

სკოლების რებილიტაცია

1006.86

6

საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულება 31/12/2018-გზების
რეაბილიტაცია

9270.49

7

საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულება 18/01/2019 - სკოლების
რეაბილიტაცია

8

საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულება 22/01/2019-სოფლის

457.4

4976.96

მხარდაჭერის პროგრამა
9

საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულება 15/03/2019 სტიქიის შედეგების

9559.7

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად
10

საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულება 15/03/2019 - ამბულატორია

11

საქართველოს მთავრობის №815 განკარგულება 12/04/2019 - გზის
რეაბილიტაცია

329.83
0.97

12

საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულება 09/01/2020 - სკოლების

164800.66

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
13

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019-გზების
რეაბილიტაცია

212255.15

14

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 საყრდენი

14752.32

კედლების რეაბილიტაცია
15

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019სატაციანიაღვრე
არხების რეაბილიტაცია

16

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 სტადიონის

94.74

112099

რეაბილიტაცია
17

საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულება 09/01/2020 - სკოლების
რეაბილიტაცია

17813

18

საქართველოს მთავრობის №2752 განკარგულება 31/12/2019-სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამა

36580.95

19

სპეციალური ტრანსფერი

1500000

20

სულ ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2171294.76

21

საკუთარი ნაშთი

1233080.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის
შესრულების ანგარიში

ჭიათურის

მუნიციპალიტეტის

2021

წლის

ბიუჯეტი

დამტკიცებულია

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 18 დეკემბერს №27 დადგენილებით 20133.2
ათასი

ლარის

ოდენობით.

დამტკიცებულ

ბიუჯეტში

საქართველოს

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა განსაზღვრულია 230.0 ლარით. რომელიც
მთლიანად

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად განსაზღვრულ

მიზნობრივ ტრანსფერს შეადგენს.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 19870.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ
შორის 12595.2 ათასი ლარი გადასახადების სახით, აქედან ქონების გადასახადი შეადგენს
2600.0 ათას ლარს, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 1275.0 ათას ლარს, ფიზიკურ
პირთა ქონების გადსახადი 10.0 ათას ლარს, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი 65.0 ათას ლარს, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1250
ლარს. დამატებითი ღირებულების გადასახადი განისაზღვრა 9995.2 ათასი ლარით.
შემოსავლები (არასაგადასახადო) 7275.0 ათასი ლარით.
არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 33 ათასი ლარით.
შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე გამოიყურება:

სხვა

COLUMN1
არაფინ.
აქტ.კლება
გრანტები
0%
1%

ადგილობრი
ვი
შემოსავლებ
ი
99%

2021 წლის იანვარ - სექტემბერში ბიუჯეტის მიმართ ცვლილება განხორციელდა -ჯერ,
რის შედეგად ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვრა 39753.4 ათასი ლარით. მათ
შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები შედგენს 11309.3 ათას ლარს.

აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
868.4 ათას ლარს. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი სახსრები, 6163.3 ათას ლარს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.0 ათას ლარს,
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 450.0 ათას ლარს, სახელმწიფო გრანტი 3015.6 ათას ლარს.
ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 28411.1 ათასი ლარით, მათ შორის
საგადასახადო შემოსავლები 13913.3 ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები 14497.8
ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა 33.0 ათასი ლარით.

2021 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი
შეადგენდა 3404.4 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე 2285.8 ათას ლარს,
საკუთარ სახსრებზე 1118.6 ათას ლარს. მათ შორის:

თანხა
№

ფულადი სახსრების ნაშთი
(ლარებში)
2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ

3404374.86

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:
1

საქართველოს პრეზიდენტის №771 განკარგულება 26/12/2007-რეგრესის პენსია

2

№972 განკარგულება 26/05/2012 - მიწისძვრით დაზარალებულთა

5591.17
15400

დასახმარებლად
3

საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულება 18/01/2018-გზების

30091.56

რეაბილიტაცია
4

მიზნობრივი ტრანსფერი

36214

5

სკოლების რებილიტაცია

1006.86

6

საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულება 31/12/2018-გზების

9270.49

რეაბილიტაცია
7

საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულება 18/01/2019 - სკოლების

457.4

რეაბილიტაცია
8

საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულება 22/01/2019-სოფლის

4976.96

მხარდაჭერის პროგრამა
9

საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულება 15/03/2019 სტიქიის შედეგების

9559.7

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად
10

საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულება 15/03/2019 - ამბულატორია

329.83

11

საქართველოს მთავრობის №815 განკარგულება 12/04/2019 - გზის

0.97

რეაბილიტაცია
12

საქართველოს მთავრობის №1596 განკარგულება 10/07/2019-მუნიციპალიტეტის

114478

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
13

საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულება 09/01/2020 - სკოლების

164800.66

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
14

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019-გზების

212255.15

რეაბილიტაცია
15

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 საყრდენი

14752.32

კედლების რეაბილიტაცია
16

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019სატაციანიაღვრე

94.74

არხების რეაბილიტაცია
17

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 სტადიონის

112099

რეაბილიტაცია
18

საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულება 09/01/2020 - სკოლების

17813

რეაბილიტაცია
19

საქართველოს მთავრობის №2752 განკარგულება 31/12/2019-სოფლის

36580.95

მხარდაჭერის პროგრამა
20

სპეციალური ტრანსფერი

21

სულ ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2285772.76

22

საკუთარი ნაშთი

1118602.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის

1500000

საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

ფაქტი(IIIკვ

დასახელება

გეგმა (IIIკვ)

შემოსავლები

24643.1

20391.2

82.7

გადასახადები

10742.3

9972.4

92.8

გრანტები

5463.0

5462.2

100

სხვა შემოსავლები

8437.8

4956.6

58.7

არაფინანსური აქტივების კლება

27.6

84.8

307.2

სულ შემოსულობები

24670.7

20476.0

83.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)

1920

2680.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

0

0

სულ შემოსულობები ფ/ა კლების ჩათვლით

26590.7

საკასო)

23156.9

პროცენტი

87.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის (იანვარსექტემბრის) შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური აქტივების ცვლილების
(კლება) გარეშე განისაზღვრა 24670.7 ათასი ლარით, ფინანსური აქტივების ცვლილების
(კლება) ჩათვლით 26590.7 ათასი ლარით), საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 20476
ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 24670.7 ათასი ლარის 83.0 %. გასული წლის
შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში შემოსულია 2507.0 ათასი ლარით მეტი
შემოსულობები. (2020 წლის იანვარ-სექტემბრის ფაქტიური

შემოსულობები შეადგენდა

17969.0 ათას ლარს).
საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივის ცვლილება (კლება) გეგმით განისაზღვრა
1920.0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად ფინანსური აქტივის კლებამ შეადგინა 2680.9 ათასი
ლარი.

სახეობების მიხედვით 2021 წლის IIIკვარტლის ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი
მთლიან ბიუჯეტში

Sales

არაფინანს.აქტ.
კლება
0%

სხვა
შემოსავლები
24%

გადასახადები
49%

გრანტები
27%

შემოსავლები
ჭიათურის

მუნიციპალიტეტის

2021

წლის

იანვარ-სექტემბრის

თვის

ბიუჯეტით

განსაზღვრული შემოსავლებდან (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):
I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 9972.4 ათასი ლარი, მესამე კვარტლის
გეგმის 10742.3 ათასი ლარის 92.8 %. მესამე კვარტალში ფაქტიური შემოსულობების
ძირითადი ნაწილი 49% , გადასახადებზე მოდის. სახეობების მიხედვით:
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სულ 2506.3 ათასი ლარი, გეგმა
შეადგენდა 1750.0 ათას ლარს, აქედან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი
(გარდა მიწისა) შემოსულია 2484.1 ათასი ლარი სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი 22.2 ათასი ლარი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოსულია 7466.1 ათასი ლარი, მესამე კვარტლის
გეგმის 8992.3 ათასი ლარის 83.0 %.

II.გრანტები: საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 5462.2
ათასი ლარი (გეგმა 5463.0 ათასი ლარი), მთლიან შემოსულობებში გრანტებმა შეადგინა 27%
მათ

შორის:

მიზნობრივი

განსახორციელებლად

ტრანსფერი

ჩაირიცხა

დელეგირებული

561.4 ათასი

ლარი;

უფლებამოსილების

საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 4026.9 ათასი ლარი, სოფლის მხარდამჭერი
პროგრამიდან 560.0 ათასი ლარი, სახელმწიფო გრანტი 314.0 ათასი ლარი.
III

სხვა

შემოსავლები:

2021

წლის

მესამე

კვარტლის

(იანვარ-სექტემბრის)

გეგმით

განსაზღვრული 8437.8 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შემოსავალმა 4956.6 ათასი ლარი
შეადგინა, რაც გეგმის 58.7 %-ია. მთლიან შემოსულობებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა
წილმა 2021 წლის ცხრა თვეში 24 % შეადგინა.
სხვა შემოსავლებიდან პროცენტები დარიცხული

საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ

ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში შემოსულია 98.3 ათასი ლარი (გეგმის 75.0 ათასი
ლარის 131.1%), ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 3118.9 ათასი
ლარი გეგმის 7243.5 ათასი ლარის 43.3 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი
ჩაირიცხა 3092.2 ათასი

ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის

მოსაკრებელი 6.8 ათასი ლარი, წყლის რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 0.3 ათ. ლარი,
გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან 2.6 ათასი
ბუნებრივი რესურსების

ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული

მოსაკრებელი 17.0 ათასი

ლარი.

შემოსულია 13.2 ათასი ლარი, მიწის იჯარა 1.2 ათასი ლარი.

შენობა–ნაგებობების იჯარა
მშენებლობის ნებართვის

მოსაკრებელი 5.0 ათასი ლარი (გეგმა 23.0 ათასი ლარი), სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი 0.8 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1512.0 ათასი
ლარი, გეგმა 1000.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი
9.7 ათასი ლარი, გეგმის

12.3 ათასი ლარის

78.6%;

სანქციებიდან და ჯარიმებიდან

შემოსავალმა შეადგინა 177.9 ათასი ლარი, (გეგმა 84.0 ათასი ლარი) შესრულებულია 211.8 %ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის წესების დარღვევისთვის
შემოსული

ჯარიმა

შეადგენს

62.6

ათას

ლარს,

სხვადასხვა

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევებისთვის 115.3 ათას ლარს. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
შემოსულია 19.6 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ-სექტემბრის თვეში ბიუჯეტში
შემოსულია 84.8 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 27.6 ათასი ლარი,

გეგმა

შესრულებულია 307.2% -ით. შემოსავალი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 75.2
ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 9.6 ათასი ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის
III კვარტლის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 42738.1 ათასი ლარით. აქედან მესამე კვარტლის
ასიგნებებმა შეადგინა 26590.7 ათასი ლარი. გაწეულმა საკასო ხარჯვამ საანგარიშო პერიოდში
შეადგინა 23156.9 ათასი ლარი, ათვისებულია გეგმიური მაჩვენებლის 87.1 %.

ჭიათურიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის გადასახდელების
ხვედრითი წილი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით გამოსახული პროცენტულ
მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან

როგორც ქვემოთ მოცემული დიაგრამიდან ჩანს მთლიან ხარჯებში (23156.9 ათასი ლარი)
ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი, 41 %, მოდის არაფინანსური აქტივების შეძენაზე, შემდეგ

სუბსიდიებზე 38%, შრომის ანაზღაურება შეადგენს მთლიანი ხარჯების 7%-ს, საქონელი და
მომსახურება 5%-ს, სოციალური უზრუნველყოფა 6 %-ს, სხვა ხარჯები 3%-ს.

შრომის

Sales
ანაზღაურება
7%

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
41%

სხვა
ვალდებ.კლება
პროცენტი ხარჯები
0%0%
3%

საქონელი და
მომსახურება
5%

სუბსიდიები
38%

სოციალური
გრანტები უზრუნველყოფა
0%
6%

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
ბიუჯეტის III კვარტლის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულება (ხარჯებისა
და არაფინანსური აქტივების) ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარებში)

დასახელება

გეგმა

შესრულება

შესრულების
%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

2479.7

2340.8

94.4

ეკონომიკური საქმიანობა

12100.8

10046.5

83.0

გარემოს დაცვა

1452.3

1288.2

88.7

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1868.1

1724.6

92.3

ჯანმრთელობის დაცვა

138.8

129.8

93.5

დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი,

3433.1

3044.2

88.6

განათლება

3449.2

3084.1

89.4

სოციალური დაცვა

1668.7

1498.7

89.8

სულ ხარჯები

26590.7

23156.9

87.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან:
1. მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებას 2021 წლის მესამე
კვარტალში მოხმარდა 2340.8 ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების 2479,7 ათასი ლარის 94.4 %;
მათ შორის მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 2205.1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების
შეძენას მოხმარდა 97.3 ათასი ლარი. ვალდებულების კლებას 38.4 ათასი ლარი.
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებებიდან

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 452.6 ათასი ლარი. დაფინანსდა 98.5 %-ით.
(გეგმა 459.6 ათასი ლარი), მერიის დასაფინანსებლად 1734.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 98.1%ით (გეგმა 1768.4 ათასი ლარი). ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობას მოხმარდა 93.7
ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის

დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 80.6%-ით (გეგმა 116.2 ათ. ლარი).
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამაზე განსაზღვრული 2.5 ათასი ლარიდან, 2021 წლის

ცხრა თვეში

მთლიანად არის ათვისებული. ვალდებულების მომსახურების დაფარვაზე

განსაზღვრული 127.7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 57.6 ათასი ლარი
2.

წინა

წლებში

წარმოქმნილი

დავალიანების

დაფარვისა

და

სასამართლოს

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა ცხრა თვეში 107.7 ათ. ლარი,
რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, კერძოდ:
ა) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 მარტის N51 521 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა შპს
„კლასიკ სტროისათვის“ 90. 0 ათასი ლარი (სასამართლოს გააწყვეტილებით დაკისრებული).
ბ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 04 თებერვლის N51 109 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
1.4 ათ ლარი ტრანსპორტის დაქირავების, გადზიდვა გდაყვანის ხარჯის 2020 წლის
დავალიანების დასაფარად.
გ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 იანვრის N51 58 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 5.4
ათასი ლარი, ადმინისტრაციული შენობის დაცვის დავალიანების დასაფარად.
დ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21 იანვრის N 51 34 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 1.6
ათასი ლარი საქონელი და მომსახურების მუხლის სხვადასხვა სახის ხარჯების დავალიანების
დასაფარად.
ე) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 აპრილის N51 923 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
გზების

მშენებლობა

და

კაპიტალური

რეაბილიტაციის

ხარჯებიდან

სასამართლოს

გადაწყვეტილების შესაბამისად 9.3 ათასი ლარი.
3. მერიის სარეზერვო ფონდიდან 2021 წლის ცხრა თვეში გამოყოფილი იქნა 166.3 ათ. ლარი ,
რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, მათ შორის:
ა)მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის
გამოყოფილი იქნა 500

25 იანვრის

N51 48 ბრძანების შესაბამისად

ლარი სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ დაკისრებული

ჯარიმის

გადასახდელად.

ბ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 11 თებერვლის N 51 153 ბრძანებით გამოყოფილი
იქნა 1400 ლარი წარჩინებული სტუდენტის ერთჯერადი ფულადი დახმარებისთვის.
გ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 თებერვლის N 51 299 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
1000 ლარი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტისშესადგენად.

დ)

მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 თებერვლის N 51 397 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
6200 ლარი სასამართლოს მიერ დაკისრებული „შპს ნუევას“ სასარგებლოდ
დავალიანების დასაფარად.

2018 წლის

ე)

მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 მარტის N51 552 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა

13500 ლარი კულტურული ღონისძიებებისათვის ( ჭიათურის შესახებ ისტორიული წიგნიალბომის შექმნის და ბეჭდვის თანადაფინანსება საზოგადოებისათვის გაცნობისა და
გადაცემის მიზნით )
ვ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 მარტის N 51 704 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
45000 ლარი სასამართლოს გადაწყვეტილებით შპს „კლასიკ სტროის“ სასარგებლოდ
დაკისრებული თანხის გადასახდელად.
ზ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 მარტის N 701 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 29900
ლარი რუსთაველის ქუჩაზე დაზიანებული საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციოდ.
თ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 31 მარტის N 51 845 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
700 ლარი

ქორწინების სახლის დაზიანებული სახურავის აღდგენისათვის პროექტის

შესადგენად.
ი) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 14 აპრილის N51 966 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
საყრდენი კედლებისა და სანიაღვრე არხების აღსადგენად შესაბამისად 1600და 1200 ლარი
სულ 2800 ლარი.
კ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 27 აპრილის N51 1179 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
500 ლარი მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯებისთვისს.
ლ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 მაისის N51 1238 და 22 ივნისის N ბ72.72211737
ბრძანებით გამოყოფილი იქნა შესაბამისად 300 - 300 ლარი შეჭირვებული მოქალაქის
ფულადი დახმარებისთვის.
მ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 მაისის N51 1247 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
2000 ლარი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციოდ სახურავი მასალის შესაძენად.
ნ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21 ივნისის N ბ72.722117210 ბრძანებით გამოყოფილი
იქნა საყრდენი კედლების რეაბილიტაციისათვის ინტერნაციონალის ქუჩაზე 17250 ლარი.
ო) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 06.07 Nპ/8037883 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 700
ლარი

ცხოვრებაძის

ქუჩაზე

საცხოვრებელი

კორპუსის

დაზიანებული

სახურავის

ხარჯთაღრიცხვის მოსამზადებლად.
პ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15.07. Nბ72.72211964, 06.08Nბ72.72212186, 27.08.Nბ72.
72212392

ბრძანებებით

გამოყოფილი იქნა სულ 900 ლარი მოქალაქე იოსებ ქვათაძის

ფინანსური დახმარებისთვის.
ჟ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 28.07 Nბ72.72212091 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა

2000 ლარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დასახმარებლად.
რ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 03.08. N ბ72.72212151 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
19161 ლარი ცხოვრებაძის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვის სამუშაოებისთვის.
ს) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 27.07 Nბ 72.722120810 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
3736 ლარი ინტერნაციონალის ქუჩის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაციისთვის.
ტ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23.08.Nბ72.72212359 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
1000 ლარიახალგაზრდა ევროპელი ელჩის მარიამ ჯაფარიძის ესტონეთში გამგზავრებისთვის.
უ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23.08.Nბ72.722123510 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
3000 ლარი ბარსელონაში პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულის სანდრო
გეგეჭკორის დასაჯილდოებლად.
ფ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 31.08.Nბ72.722124359 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
5000 ლარი ზოგადი განათლების სუბსიდირებისთვის.
ქ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 03.09.Nბ72.72212463 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 500
ლარი სამხატვრო აკადემიის სტუდენტის გოგი შეყილაძის დახმარებთვის.
ღ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 03.09.Nბ72.72212462 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
500 ლარი სამხატვრო აკადემიის სტუდენტის თამარ ბიბიაშვილის დახმარებთვის.
ყ) მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 30.08.N ბ72.722124214 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა
კოვიდ 19-ის აცრის სივრცის მოწყობისათვის 8170 ლარი.
4. მუნიციპალიტეტის

ინფრასტრუქტურის

ექსპლოატაციაზე განსაზღვრული ასიგნებების

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

და

საკასო შესრულება 2021 წლის იანვარ -

სექტემბრის თვეში შეადგენს 11771.1 ათას ლარს, დაფინანსდა 84.3%-ით (გეგმა 13968.9
ათასი ლარი) მათ შორის:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა
8338.0 ათასი ლარი (გეგმა 10300.8 ათასი ლარი), საიდანაც გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა
8085.1 ათასი ლარი (გეგმა 9963.8 ათასი ლარი), ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენამშენებლობაზე გეგმიური 5.0 ათასი ლარი არ გახარჯულა,
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობაზე გაიხარჯა 111.3 ათასი ლარი (გეგმა 117.1 ათასი
ლარი).
ფეხით მოსიარულეთა გადასაავლელებზე გამოყოფილი 215.0 ათასი ლარიდან საანგარიშო
პერიოდში გაიხარჯა 141.6 ათასი ლარი
ბ) წყლის სისტემის განვითარებას მოხმარდა 547.3 ათასი ლარი, დაფინანსდა 96.6 %-ით (გეგმა

566.8 ათასი ლარი), მათ შორის წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციაზე გაიხარჯა 511.0
ათასი ლარი მშენებლობა რეაბილიტაციაზე 36.3 ათასი ლარი .
გ) გარე განათებაზე დაიხარჯა 280.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 91.8 %-ით (გეგმა 305.0 ათასი
ლარი), რაც მთლიანად გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას მოხმარდა.
დ) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირებაზე გაიხარჯა 1708.5 ათასი ლარი,
დაფინანსდა 94.9 %-ით (გეგმა 1800.0 ათასი ლარი).
ე) მუნიციპალიტეტის ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა
გეგმიური 100.5 ათ. ლარი.
3) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარებაზე ათვისებული იქნა 192.5 ათასი ლარი,
დაფინაბსდა 81.5%-ით, გეგმა შეადგენდა 235.8 ათას ლარს. აქედან საცხოვრებელი შენობების
ლიფტების აღდგენაზე გაიხარჯა 23.6 ათასი ლარი, სახურავების მასალების შეძენაზე 21.1
ათასი ლარი, საცხოვრებელი შენობების ფასადების აღდგენაზე 147.8 ათასი ლარი.
ზ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებს მოხმარდა 603.1 ათ. ლარი, გეგმა
შეადგენდა 650.0 ათას ლარს,დაფინასდა 92.8 %-ით. აქედან მწვანე ნარგავების განაშენიანება
სკვერების მოვლა პატრონობაზე გაიხარჯა 128.3 ათასი ლარი (გეგმა 150.0 ათასი ლარი),
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამზე 474.7 ათასი ლარი (გეგმა 500.0 ათასი ლარი).
თ) სასაფლაოების მოვლა შემოღობვაზე განსაზღრული 10.0 ათ ლარიდან, ცხრა თვეში
ათვისებელი იქნა 1.2 ათასი ლარი.
5. დასუფთავებასა და გარემოს დაცვაზე გაიხარჯა 1288.2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 88.7 %-ით
(გეგმა 1452.3 ათასი ლარი), ათვისებული თანხიდან დასუფთავებასა და ნარჩენების გატანას
მოხმარდა 1171.9 ათასი ლარი, რაზეც ცხრა თვეში განსაზღვრული იყო 1265,6 ათასი ლარი.
დასუფთავების სფეროს კაპიტალდაბანდებებზე მიმართული იქნა ცხრა თვეში გეგმიური
102.8 ათასი ლარი, სანიაღვრე არხების აღდგენას მოხმარდა 13.5 ათასი ლარი, გეგმიური 83.9
ათასი ლარის ნაცვლად.
6. განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა 3084.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 89.4 %-ით (გეგმა
3449.2 ათასი ლარი), აქედან სკოლამდელი დაწესებულებების (გაერთიანებული საბავშვო
ბაღი) სუბსიდირებაზე მიმართული იქნა 2502.3 ათასი ლარი. დაფინანსდა 87.9 %-ით (გეგმა
2845.3 ათასი ლარი), სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაციას მოხმარდა
3.1 ათასი ლარი (გეგმა 4.4 ათასი ლარი), ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას
მოხმარდა 578.7 ათასი ლარი( გეგმა 599.5 ათასი ლარი),

რომელიც გაიხარჯა ბავშვების

საცხოვრებელი ადგილებიდან სკოლამდე ტრანსპორტირებაზე.

7. კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 88.7 %-ით გეგმით
განსაზღვრული იყო 3433.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაიხარჯა 3044.2 ათასი ლარი საიდანაც:
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე განსაზღვრული 1424.0 ათასი ლარიდან,
ფაქტიურად გაიხარჯა 1346.3 ათასი ლარი, დაფინანსდა

94.5 %-ით, აქედან

რაგბის

სპორტული სკოლა დაფინანსდა 323.0 ათასი ლარით (გეგმა 323.9 ათასი ლარი), №27
სპორტული სკოლა 713.8 ათასი ლარით (გეგმა 715.7 ათასი ლარი), ბავშვთა და მოზარდთა
საფეხბურთო სპორტსკოლა 214.4 ათასი ლარით (გეგმა 214.4 ათასი ლარი). სპორტული
ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 95.1 ათასი ლარი (გეგმა 170.0 ათასი ლარი).
ბ) კულტურისა და რელიგიის სფეროს განვითარებას მოხმარდა 1628.4 ათასი ლარი, გეგმით
განსაზღვრული თანხის 1938.7 ათასი ლარის 84.0 %. აქედან №1 სამუსიკო სკოლა დაფინანსდა
198.4 ათასი ლარით (გეგმა 200.8 ათასი ლარი), №2 სამუსიკო სკოლა 129.4 ათასი ლარით (გეგმა
130.0 ათასი ლარი). სახვითი ხელოვნების სკოლა 46.6 ათასი ლარით (გეგმა 49.8 ათასი ლარი),
ცენტრალური ბიბლიოთეკა 203.3 ათასი ლარით (გეგმა 205.0 ათასი ლარი), კულტურის
შემოქმედებითი ცენტრი 769.7 ათასი ლარით (გეგმა 787.5 ათასი ლარი),

სხვადასხვა

კულტურულ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 13.3 ათასი ლარი (გეგმა 40.0 ათასი ლარი).
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 139.3 ათასი ლარი (გეგმა 397.1
ათასი ლარი). ჭიათურის თეატრისთტვის გამოყოფილი და გადარიცხული იქნა გრანტი 8.5
ათასი ლარი.
რელიგიის ღონისძიებებზე 2021 წლის ცხრა თვეში გაიხარჯა 120.0 ათასი ლარი. (გეგმა 120.0
ათასი ლარი)
გ) ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 69.5 ათასი ლარი,
ნაცვლად გეგმით განსაზღვრული 70.4 ათასი ლარის, დაფინანსდა 98.7 %-ით. პროგრამის
ფარგლებში განხორციელებული იქნა წარმატებული ახალგაზრდების ჯილდოების გაცემა,
სხვადსხვა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება და ა.შ.
8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გახარჯული
იქნა 2021 წლის იანვარ სექტემბრის თვეში 1628.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 90.1 %-ით. (გეგმა
1807.5 ათასი ლარი), აქედან:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოხმარდა 129.8
ათასი ლარი. დაფინანსდა 93.5% (გეგმა 138.8 ათასი ლარი). აქედან საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სუბსიდირებას მოხმარდა 92.1 ათასი ლარი (გეგმა 100.8 ათასი ლარი),

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები დაფინანსდა 37.7 ათასი ლარით
(გეგმა 38.0 ათასი ლარი).
ბ) სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა 1498.7 ათასი ლარი, დაფინანსდა 89.8 %-ით (გეგმა
1668.7 ათ.ლარი). მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა 767.6 ათასი ლარი (გეგმა 787.3 ათასი ლარი), უმწეო და
მიუსაფარი 170 ბენეფიციარის კვებაზე (უფასო სასადილო) გაიხარჯა 123.0 ათასი ლარი (გეგმა
160.0 ათასი ლარი), ომის ვეტერანთა დახმარებაზე 74.0 ათასი ლარი (გეგმა 77.5 ათასი ლარი),
ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზე 0.75 ათასი ლარი (გეგმა 4.2 ათასი ლარი), ოჯახებისა და
ბავშვების დახმარებაზე 386.8 ათასი ლარი( გეგმა 477.7 ათასი ლარი).
სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 100.1 ათასი ლარი (გეგმა
104.5 ათასი ლარი), სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოც.დაცვაზე გაიხარჯა 46.4 ათასი
ლარი (გეგმა 57.5 ათასი ლარი), მათ შორის

დევნილთა სოც.დაცვაზე გაიხარჯა 6.9 ათასი

ლარი, ხანდაზმულებზე 22.0 ათასი ლარი, მარჩენალდაკარგულებზე 15.9 ათასი ლარი,
ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახებზე 1.6 ათასი ლარი.
2021 წლის პირველი ოქტომბრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი
ნაშთი შეადგენდა 723.5 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის სახსრებზე 560.9 ათას
ლარს, საკუთარ სახსრებზე 162.6 ათას ლარს. მათ შორის:

თანხა
№

ფულადი სახსრების ნაშთი
(ლარებში)
2021 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით სულ

723475

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:
1

საქართველოს პრეზიდენტის №771 განკარგულება 26/12/2007-რეგრესის პენსია

5591.17

2

№972 განკარგულება 26/05/2012 - მიწისძვრით დაზარალებულთა

15400

დასახმარებლად
3

საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულება 18/01/2018-გზების

30091.56

რეაბილიტაცია
4

მიზნობრივი ტრანსფერი

5

საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულება 31/12/2018-გზების

39587
9270.49

რეაბილიტაცია
6

საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულება 22/01/2019-სოფლის

4976.96

მხარდაჭერის პროგრამა
7

საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულება 15/03/2019 სტიქიის შედეგების

9559.7

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად
8

საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულება 15/03/2019 - ამბულატორია

9

საქართველოს მთავრობის №815 განკარგულება 12/04/2019 - გზის

329.83
0.97

რეაბილიტაცია
10

საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულება 09/01/2020 - სკოლების

0.66

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
11

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019-გზების

79517.92

რეაბილიტაცია
12

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 საყრდენი

3414

კედლების რეაბილიტაცია
13

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019სატაციანიაღვრე

94.74

არხების რეაბილიტაცია
14

საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულება 18/12/2019 სტადიონის
რეაბილიტაცია

112099

15

საქართველოს მთავრობის №2752 განკარგულება 31/12/2019-სოფლის

36580.95

მხარდაჭერის პროგრამა
16

საქართველოს მთავრობის №2685 განკარგულება 31/12/2020წ-გზების

64562

რეაბილიტაცია
17

საქართველოს მთავრობის №168 განკარგულება 05.02.2021წ.-სოფლის

149785

მხარდაჭერის პროგრამა
18

სულ ცენტრალური ბიუჯეტიდან

560861.95

19

საკუთარი ნაშთი

162613.05

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან
პერიოდში

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.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის მოქმედ საწარმოთა
რაოდენობა, საქმიანობის სახეების მიხედვით, 2018 წელი
ვაჭრობა
25

13 26

საქმიანობა უცნობია

31
213

32

ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა
მშენებლობა

34

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

35
78

ოპერაციები უძრავი ქონებით

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 100 000 ლარამდე. 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 ღირსშესანიშნაობების გათვალისწინებით შესაძლებელია
გადაიდგას ამ დარგის მამოტივირებელი ნაბიჯები და დაიწყოს ტურისტული პოტენციალის
პიარი ადგილობრივ ბაზარზე. მოუწესრიგებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის და
მომსახურების სერვისების ნაკლებობის

გამო, ჭიათურის ტურისტული თვალსაზრისით,

ნაკლებად აქტიურ მხარედ განიხილება. მუნიციპალიტეტში არის ისეთი ტურისტული
ობიექტების
ნაკლებობა,
როგორიცაა:
მცირე
საოჯახო
სასტუმროების
რაოდენობა/სასტუმროები, კაფე-ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები, გასართობი ადგილები,
დასასვენებელი პარკები, მოსაწესრიგებელი ტურისტული ზონები.
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
2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა
აქტივობები, მათ შორის ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმარმთა შეხვედრები. შემუშავდა 2022 –
2025 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;

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. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო
ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები)
მომსახურება.

პრიორიტეტის
კოდი

01 00

10 01

01 01 01

01 01 02

01 01 03

01 02

01 02 01

01 02 02

01 02 03

01 03

პრიორიტეტის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მმართველობა და საერთო
დანიშნულების მომსახურება

5425.509

5425.5

5425.5

5425.5

მ.შ. რიცხოვნობა

199

199

199

199

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

საკანნონმდებლო და
აღმასრულებელი საქმიანობის
უზრუნველყოფა

4927.139

4927.13

4927.13

4927.13

მ.შ. რიცხოვნობა

199

199

199

199

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

1124.98

1124.971

1124.971

1124.971

მ.შ. რიცხოვნობა

27

27

27

27

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

მუნიციპალიტეტის მერია

3598.319

3598.319

3598.319

3598.319

მ.შ. რიცხოვნობა

161

161

161

161

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ხელშეწყობა

203.84

203.84

203.84

203.84

მ.შ. რიცხოვნობა

11

11

11

11

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

საერთო დანიშნულების
ხარჯები

427.8

427.8

427.8

427.8

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

სარეზერვო ფონდი

200

200

200

200

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებისა და
სასამართლო
გადაწყვეტილების
აღსრულების ფონდი

100

100

100

100

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

მუნიციპალური
ვალდებულების მომსახურება
და დაფარვა

127.8

127.8

127.8

127.8

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

თანამშრომელთა
გადამზადების პროგრამა

70.57

70.57

70.57

70.57

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

მმართველობა და საერთო

კოდი

დანიშნულების მომსახურება
01 01

2022 წლის

2022-2025 წლის

დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

4200,9

21702.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო

სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს
გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების
კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას,
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება,
მომსახურების მიღების გამარტივება, ვალდებულებების მომსახურება.

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

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

ინფრასტრუქტურის
ობიექტების
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია;

6399.666

5716

7205.8

8583

158

158

158

158

0

0

0

0

მ.შ. რიცხოვნობა
მათ
შორის
ინიციატივები

ახალი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

2857.566

2143

3432.8

4810

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0

0

0

0

გზების მშენებლობა და
კაპიტალური რეაბილიტაცია

2785.446

2043

3332.8

4710

საგზაო ნიშნების
უსაფრთხოება

0

0

0

0

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების
აღდგენა მშენებლობა

0.767

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა
მშენებლობა

37.374

100

100

100

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის
გადასასვლელების, კიბეების,
მოედნების მოწყობა

33.979

0

0

0

640
46

640
46

640
46

640
46

640

640

640

640

46

46

46

46

0

0

0

0

0
460
7

0
460
7

0
460
7

0
460
7

460

460

460

460

02 01 02

02 01 03

წყლის სისტემის განვითარება
02 02

მ.შ. რიცხოვნობა
წყალმომარაგების სისტემის
ექსპლუატაცია

02 02 01

მ.შ. რიცხოვნობა
წყალმომარაგების სისტემის
მშენებლობა რეაბილიტაცია

02 02 02

მ.შ. რიცხოვნობა
გარე განათება

02 03

მ.შ. რიცხოვნობა
გარე განათების ქსელის
ექსპლოატაცია

02 03 01

02 03 02

02 04

02 04 01

7

7

7

7

გარე განათების ქსელის
ახალი წერტილების მოწყობა
და რეაბილიტაცია

0

0

0

0

მუნიციპალური
ტრანსპორტის განვითარება

2173.7

2173

2173

2173

105

105

105

105

2173.7

2173

2173

2173

105

105

105

105

მ.შ. რიცხოვნობა

მ.შ. რიცხოვნობა
მუნიციპალური
სატრანსპორტო სისტების
სუბსიდირება
მ.შ. რიცხოვნობა

02 04 02

მუნიციპალური
ტრანსპორტის განახლება

0

0

0

0

02 05

ავარიული შენობების და
სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების განვითარება

119.62

100

300

300

02 06 01

მრავალსართულიანი
სახლების ლიფტების
რეაბილიტაცია

0

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების
რეაბილიტაცია სახურავის
მასალის შეძენა

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და
ფასადების აღდგენა

119.62

100

300

300

02 07

მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები

148.78

200

200

200

02 07 01

მწვანე ნარგავების
განაშენიანება სკვერების
მოვლა- პატრონობა

148.78

200

200

200

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა

0

0

0

0

02 08

სასაფლაოების მოვლაშემოღობვა

0

0

0

0

კოდი
პროგრამის
დასახელება
02 01
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2857.566

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
13243.370

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
(საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და
მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის
დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი
სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას
და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად
რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური
მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი
ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება
მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და
ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან
დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში
განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული
მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე,
არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვამოშანდაკებას.
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე
ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის
სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და

კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი;
ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება

02 01
02

2785.446

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

N

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
12871.250

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის
დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი
სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული
სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55%
აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო
სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება
სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას
ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა
მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული
ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის
მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი
ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის
ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი;
ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

დასახელება

სულ ღირებულება

1.

სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

87394

2.

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის
რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

81720

3.

4.

5.

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის
რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

69702

სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილებისარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

120576

სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება

72499

გაფორმებულია)
სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

57592

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეებიდვალაშვილების გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება
გაფორმებულია)

48213

სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბანის გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

53571

სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან
აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

107402

10.

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

20817

11.

სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის
რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

32681

6.

7.

8.

9.

სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია.
12.

(ხელშეკრულება გაფორმებულია)
სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის

13.

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია.

14.

(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

15.

სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის
რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია.

16.

(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

32600

96700

100220

102577

28400

17.

სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

18.

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის

19.

20.

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

42400

69109

91750

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა.

21.

(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

22.

სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება
(ხელშეკრულება გაფორმებულია)

სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის
23. რეაბილიტაცია

34750

40000

130630

138467

24.

სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

81580

25.

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე
მისასვლელი გზის მობეტონება

32000

26.

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის
რეაბილიტაცია

40432

27.

სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია

203393

სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური
საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის
აღდგენა

53719

საზედამხედველო ხარჯი

300000

თანადაფინანსების ხარჯი

342242

31.

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500
მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

5000

32.

სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში
მიასასვლელი 500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

1800

33.

სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით
300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები

1200

28.

29.
30.

34.

35.

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო
გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო

472

472

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე

36.

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

649

ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო 37.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

472

ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის
მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის
38. საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ
გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
39.
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

472

40.

სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

472

სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ
მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის
41.
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

472

სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
42.
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200
43.

გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი
კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ44.

45.

ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

590

46.

47.

48.

სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების
უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

944

სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100
გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

708

სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის
49.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
50.
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

51.

52.

53.

54.

55.

708

1180

ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

708

სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში ფრიდონი
ჩუბინიძის სახლთან დაახლოებით 100 გრძ. მ. გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში
ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში ორ მონაკვეთზე
საუბნო გზის დაახლოებით 400 გრ. მტ გზის
მოწყობისსაპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

708

სოფელ მანდაეთში თედორიშვილების უბნიდან
56.

მჭედლების უბანში მისასვლელი დაახლოებით 500 გ.
მეტრი გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

944

სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის
სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე
57.

58.

59.

ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების 700გრძ.მ-ზე გზის
გაგრძელების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

სოფელ რცხილათში მარუაშვილების ჩასახვიდან ხიდამდე
120გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
60.
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

61.

62.

1180

590

სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1770

სოფელ ბიღაში (აბაროული)გოგოლაძეების უბანში
300გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის
63.

დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)
სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან
150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის

64.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია
ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო -

65.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)
სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის
მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო -

66.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

590

590

1770

590

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის
67.

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

68.

69.

70.

71.

72.

73.

სოფელ პერევისაში წერეთლების უბნიდან ეკლესიასთან
ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

590

სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით
500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

767

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების
უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

590

სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში საუბნო გზის
სარეაბილიტაციო მონაკვეთი 500 გრძ.მ.-საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

944

სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი
74.

გზის 4500გრძ.მ. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების
უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო -

75.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.

5192

5428

გაფორმებულია)

76.

სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
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დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის მოწყობის

77.

78.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1180

590

79.

სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების,
უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან

80.

81.

1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა
ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

1180

1298

2360

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

82.

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა
ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე გზის
რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
83.
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

84.

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს
უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო
85. - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

1180

1180

1180

590

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ86.

ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო

590

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის

87.

88.

89.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

708

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო

590

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში
100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ.
გაფორმებულია)

472

90.

91.

სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე
გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

1180

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600 გრძ.მ-ზე

92.

1062

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის

93.

1180

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის
რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
94.
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

95.

96.

97.

98.
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სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში 300მ-იანი გზის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

590

სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

1888

სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

944

სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო

590

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
სულ ჯამი

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
02 01
04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2785446

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

0.767

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
0.767

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ხიდების, ტროტუარების და
მოაჯირების კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს
წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც მიიმართება
პროექტირებისა და შემდგომ სამუშაოს განსახორციელებლად.
აღნინული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ხრეითში
ტაბატაძეების უბანში არსებული ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული
ხიდების, ტროტუარების და მოაჯირების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
პროგრამის საბოლოო შედეგი: უსაფრთხო ხიდები და მასზე კომფორტული
გადაადგილება; ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
02 01
05
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

37.374

2020-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
337.374

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი
კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს
ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები
ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების
აღდგენა, მშენებლობას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე
ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021
წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ

პროგრამის აღწერა

ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები.
ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022
წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ
დაზიანებული საყრდენი კედლის, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154 ღუღუნიშვილი
ზურას სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N 38-ის მიმდებარედ
ზურა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში ბელიაშვილის ქ.N 2 თამაზი
უკლებას სახლთან საყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ#24 შმაგი სამხარაძის
სახლთან საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის 40 გრძ.მ-ზე
ეზოდან უახლოეს ჭამდე, ერისთავის ქ.#47 ფაშოღლი თენგიზის სალის მიმდებარედ
საყრდენი კედლის, სოფელ თვალუეთში ნიკა ბიწაძის სახლთან საყრდენი კედლის,

ერისთავის ქ.N5 -თან საყრდენი კედლის, მუხაძის ქ.N10-თან ლევან სამყურაშვილის
სახლთან საყრდენი კედლის, ფრანგიშვილის ქN35-თან ვასო ჭეიშვილის სახლთან
საყრდენი კედლის, 9 აპრილის ქ#5 მამუკა მაღრაძის სახლთან საყრდენი კედლის,
სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის
ქ.#11მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში მუხრანი მოდებაძის
სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ. N14 ჩაჩანიძე თენგიზის სახლთან ორ
მონაკვეთზე სარდენი კედლის, თბილისისქ#7-ში მერაბი აჭარაძის სახლთან საყრდენი
კედლის, მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან სარდენი კედლის,
სოფელ ჭალისუბანში რამაზი ყაველაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ
ნავარძეთში გულო ფხალაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა
მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი
მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა.
პროგრამის საბოლოო შედეგი: უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო და საყრდენი
კედლების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
02 01
06
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების,
კიბეების, მოედნების მოწყობა

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

33.979

33.979

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით
მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას,
პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის
საკუთარი სახსრები, რომელიც ხმარდება პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა
განხორციელებას. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება ქ. ჭიათურაში
ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის
გამოცხადებული 2021 წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე
ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022
წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო
სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის,
აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი
ბილიკისა და კიბეების მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა
ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ
შეკეთებას, მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან
გამომდინარე. მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის ფეხით მოსიარულეთა
გადასასვლელებზე, კიბეებსა და მოედნებზე უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილება; ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)
გზების სიგრძე, სადაც
განხორციელდება
გზების კაპიტალური
შეკეთება/რეაბილიტაცი
ა (კმ)
მოსახლეობის
კმაყოფილების დონე
საგზაო
ინფრასტრუქტურით
(%)

კოდი

პროგრამის
დასახელება

02 02

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

2021
საბაზისო

2022

2023

2024

2025

180

სტრატეგიული
მიზანი

შეფასების
მაჩვენებელი

რაოდენობრივ
ი

ხარისხობრივი

210

230

250

270

მეტი
ასფალტირებულ
ი გზები

60

60

70

80

მეტი კმაყოფილი
მოქალაქე

50

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

640.0

2560.0

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის
ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით
მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია.
მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით
უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც
უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა
პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის
წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2
ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
პროგრამის აღწერა

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის
წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის
ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია
უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი
შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის
მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის
სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის
სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი
ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო
მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

კოდი
02 02
01

ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს წყალმომარაგება,
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი
გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.
მოსალოდნელი შედეგი: ყველა ოჯახს მიეწოდება წყალი.

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

640.0

2560.0

შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის

ქვეპროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდასაუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად
მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი
გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)

2021
საბაზისო

2022

2023

2024

2025

რეაბილიტირებულ
ი წყალსადენების
სიგრძე (კმ)
15,0
რეაბილიტირებულ
ი სათავე
ნაგებობების
რაოდენობა

კოდი

პროგრამის
დასახელება

02 03
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

5

20,0

8

25,0

30,0

30,0

9

10

10

გარე განათება

სტრატეგიული
მიზანი
მოსახლეობისთვის
წყლის
შეუფერხებელი
მიწოდება და
აზიანების სწრაფი
აღმოფხვრა

შეფასების
მაჩვენებელი

რაოდენობრივი

რაოდენობრივი

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
460.0

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
1840.0

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და
კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი
გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის
განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი
ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის
მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ
ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ
საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი
ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც
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, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი
შემოსულობები.
პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

კოდი
02 03
01

ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის
შექმნა.
მოსალოდნელი შედეგი: ყველა უბნის განათება

გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

460.0

1840.0

ა(ა)იპ 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 განათების ქსელით დაფარულია 99%.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
მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად

გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.
შედეგი: განათებული ქალაქისა და სოფლის უბნები.

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)

2021
საბაზის
ო

2022

2023

2024

2025

სტრატეგიული
მიზანი

შეფასების
მაჩვენებელი

განათებული უბნების
რაოდენობა %
57
მოსახლეობის
კმაყოფილების დონე (%)

კოდი

პროგრამის
დასახელება

50

60

65

65

70

60

65

65

70

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

02 04
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ნაკლები
დანახარჯებით
განათებული
უბნები

რაოდენობრივ
ი
ხარისხობრივი

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
2173.7

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში
8692.7

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც
უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და
დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც
მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული
ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).არნიშნული
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც
ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

პროგრამის აღწერა

2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის
ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს
კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას
და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი
შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

მიზანი: გამართული სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის იმ
ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის
ფუნქციონირება,მგზავრთა კომფორტული და დროული გადაადგილება. გარე
განათების დაზიანებული სისტემის დროული მოწესრიგება. მოსახლეობის
წყალმომარაგებისათვის გამართული მეტი ახალი სისტემები.
მოსალოდნელი შედეგი: გამართული სატრანსპორტო სისტემით კმაყოფილი
მოსახლეობა, გარე განათების გამართული სისტემით კმაყოფილი მოსახლეობა.
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მეტი მოსახლეობა.

კოდი

პროგრამის
დასახელება

02 04
01
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

2022-2025
წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის
სუბსიდირება

2173.7

8692.7

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს
საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ
ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო
ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა
საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია
მათი ამორტიზაციის გამო).

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის
ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი
შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა
მომსახურებიდან.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

მიზანი: გამართული სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის იმ
ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის
ფუნქციონირება,მგზავრთა კომფორტული და დროული გადაადგილება.
მოსალოდნელი შედეგი: გამართული სატრანსპორტო სისტემით კმაყოფილი
მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)
მუნიციპალური ტრანსპორტით
მოსარგებლე მოსახლეობის
კმაყოფილების დონე (%)

კოდი

პროგრამის
დასახელება

02 06
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

2021
საბაზი
სო

2022

2023

2024

50

60

70

75

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
განვითარება

2025

80

სტრატეგიული
მიზანი

შეფასები
ს
მაჩვენებე
ლი
ხარისხობ
რივი

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

119.62

819.620

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და
ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და
კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები
მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი
ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა
პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი
პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
პროგრამის აღწერა

2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის
შეძენას.
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში
მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების
ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის
უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის
სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს
საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის
შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი
შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

კოდი
02 06
03

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

მიზანი: რეაბილიტირებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები, მათი
გახანგძლივებული საექსპლოატაციო ვადა, მოსახლეობის პირობების
გასაუმჯობესებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი: გალამაზებული იერსახის მუნიციპალური შენობები,
გადაჭრილი პრობლემები, რომელიც წარმოადგინა ამხანაგობებმა. ამხანაგობების
განვითარების ხელშეწყობა.

საცხოვრებელი სახლებისა და
ფასადების აღდგენა

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

119,62

819.620

მუნიციპალიტეტის 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
იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი.
პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში
მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.
N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, და ქ. ჭიათურაში
თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია
2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: რეაბილიტირებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები, მათი
გახანგძლივებული საექსპლოატაციო ვადა, მოსახლეობის პირობების
გასაუმჯობესებლად.
მოსალოდნელი შედეგი: გალამაზებული იერსახის შენობები, მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლების გახანგრძლივებული საქსპლოატაციო ვადა.

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)

2021
საბაზი
სო

202
2

202
3

202
4

202
5

მოწესრიგებილი
მრავალსართულიანი
სახლების რაოდენობა
%
მოსახლეობის
კმაყოფილების დონე
(%)

70

80

85

87

90

80

85

87

90

კოდი

პროგრამის
დასახელება

02 07
პროგრამის
განმახორც,სამსახური

70

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები

სტრატეგიული მიზანი

შეფასების
მაჩვენებელ
ი

მეტი მოწესრიგებული
მრავალსართულიანი სახლი

რაოდენობ
რივი

მეტი კმაყოფილი მოსახლეობა

ხარისხობრ
ივი

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

148.78

748.78

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის
მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის
ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური

პროგრამის აღწერა

პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების
განაშენიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

კოდი
02 07
01

მიზანი: განახლებული სკვერები, განახლებული და კომფორტული გარემო.
მოსალოდნელი შედეგი: კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორც,სამსახური

მწვანე ნარგავების განაშენიანება,
სკვერების მოვლა პატრონობა

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

148.78

748.78

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით
განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა
და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1

სკვერის მოწყობის სამუშაოები
პროგრამის აღწერა

ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს.

სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ
სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო
სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის
მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის
მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების, ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის
და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: განახლებული სკვერები, განახლებული და კომფორტული გარემო.
მოსალოდნელი შედეგი: კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

განახლებული სკვერების
რაოდენობა რაოდენობა %

2021
საბაზი
სო

70

2022

75

2023

80

2024

85

2025

90

მოსახლეობის კმაყოფილების დონე
(%)
70

75

80

85

90

სტრატეგიული
მიზანი
ნაკლები
დანახარჯებით
განათებული
უბნები
ქალაქად
მცხოვრები
მოსახლეობის
კმაყოფილების
დონე

შეფასები
ს
მაჩვენებე
ლი

რაოდენო
ბრივი

ხარისხობ
რივი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების
პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 20222025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების
მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების
სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის
შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და
გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების
გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები.
ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა
ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა
- გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან.
აღნიშნული

მიმართულებით

მუნიციპალიტეტში

პოლიტიკას

წარმართავს

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

პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება

03 00

2024 წელი

2025 წელი

2073.835

2073.8

2075

2073.8

მ.შ. რიცხოვნობა

217

217

217

217

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

და

1800

1800

1800

1800

217

217

217

217

0

0

0

0

170

170

170

170

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ. ახალი ინიციატივები

03 03

2023 წელი

დასუფთავება და გარემოს
დაცვა

დასუფთავება
ნარცენების გატანა

03 01

2022 წელი

კაპიტალური
დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

სანიაღვრე
აღდგენა

03 04

კოდი
03 01

103.835

103.8

105

103.8

მ.შ. რიცხოვნობა

0

0

0

0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

კოდი
03 02

არხების

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

დასუფთავება და ნარჩენების
გატანა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

1800.0

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

7200.0

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის
ცენტრი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება,
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება
გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის
სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების
ხარჯები მთლიანად
ფინანსდება
მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად
ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა
სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება
ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო

კაპიტალური დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

170.0

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

680.0

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც
განთავსდება საჭიროების და მოსახლეობის მოთხოვნის
შესაბამისად. ასევე
დაგეგმილია
ერთი
ერთეული
ავტომანქანის
ამწე
კალათის
შეძენა.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

კოდი
03 03

საჭიროებისამებრ განთავსებული სანაგვე ურნები

სანიაღვრე არხების
აღდგენა

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

103.835

2022-2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

416.435

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული
სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების
დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია,
ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში
სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ
დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე
იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის,
სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე
(ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე
კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან სანიაღვრე
არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის
გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება.
ტერიტორიის დაცვა ეროზიისაგან. უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)
დასუფთავებული
ქალაქის ტერიტორია
ნარჩენებისაგან
განთავისუფლებული
ნაგვის ურნების
რაოდენობა
შუალედური შედეგი
(OUTPUT)

2021
საბაზისო

2024

შეფასების
მაჩვენებელი

2023

85

85

90

95

95

80

ხარისხობრივი

500

500

550

600

600

100,0

რაოდენობრივი

2022

2023

2024

2025

სტრატეგიული
მიზანი

2022

2025

სტრატეგიული
მიზანი

შეფასების
მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიიდან
გატანილი ნარჩენების
რაოდნეობა კუბი

20800

20800

25000

30000

30000

სუფთა
მუნიციპალიტეტი

რაოდენობრივი

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

პრიორიტეტის
დასახელება

განათლება
04 00

მ.შ. რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

4500.0

4500.0

4500.0

4500.0

707

808

808

808

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

კოდი
04 01

ქვეპროგრამის
დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულების
ფუნქციონირება

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

4500.0

18000.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ გაერთიანებული საბავშვო ბაღები

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს
ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა
და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ)
უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად 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.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა
ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ
პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის
ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1800
ბავშვი.
ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და
ადმინისტრაცა.
"სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“
პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო
გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30
ოქტომბრის N488 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 N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური
რეგლამენტით 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 N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური
რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე
შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის
შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების
შექმნა.
გ მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება
შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში
დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი
სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური,
კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო
დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში
დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი
უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში
არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით
წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1800-ზე
მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ
ასაკის ბავშვების 95%-ს შეადგენს. მომამავილი სასწავლო წლიდან
მუნიციპალიტეტი გეგმავს ხუტი საბავშვო ბაღის გახსნას.

შეფასების ინდიკატორები
საბოლოო შედეგი
(OUTCOME)
სკოლისთვის
მზადმყოფი ბავშვების
რაოდენობა
სკოლისთვის
მზადმყოფი ბავშვების
ხვედრითი წილი (%)
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში
აღსაზრდელთა
ხელმისაწვდომობის
დონე (%)

2021
საბაზისო

1650

1700

95

96

95

95

შუალედური შედეგი
(OUTPUT)
სტანდარტის შესაბამისი
მზაობის მქონე
ბავშვების რაოდენობა
(%)

2022

2022

80

2023

2024

1800

1800

100

100

100

100

2023

85

2024

85

95

2025

სტრატეგიული
მიზანი

1900

შეფასების
მაჩვენებელი

რაოდენობრივი

100

სკოლამდელი
აღზრდა მიიღოს
ყველა ბავშვმა

ხარისხობრივი

100

სკოლამდელი
აღზრდა მიიღოს
ყველა ბავშვმა

ხარისხობრივი

2025

სტრატეგიული
მიზანი

100

100

შეფასების
მაჩვენებელი

ხარისხობრივი

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

პოტენციალის

განვითარებასა

სრულფასოვნად

გაუმჯობესების მიზნით.

და

კონკურენტუნარიანობის

რეალიზებისა

და

დასაქმების

ზრდას,

საკუთარი

შესაძლებლობების

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ
მხარდაჭერას, წარმატებული 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

05 00

კულტურა,
ახალგაზრდობა და
სპორტი

05 01

05 01 01

05 01 01 01

05 01 01 02

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
სპორტული
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
სპორტის სხვადასხვა
სახეობების განვითარების
ხელშეწყობა N27-ე
სპორტული სკოლა
რაგბის განვითარების
ხელშეწყობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

4068.29

4068.00

4068.00

4068.00

1793.49

1793.49

1793.49

1793.49

1487

1487

1487

1487

700

700

700

700

467

467

467

467

ბავშვთა და მოზარდთა
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობა
სპორტული
ღონისძიებები
სპორტული ობიექტების
აღჭურვა, რეაბილიტაცია,
მშენებლობა

320

320

320

320

306.49

306.49

306.49

306.49

05 02

კულტურის სფეროს
განვითარება

2174.8

2174.51

2174.51

2174.51

05 02 01

კულტურის სფეროს
დაწესებულებების
ხელშეწყობა

2064.8

2064.51

2064.51

2064.51

05 02 01 01

მუსიკალური
განათლების ხელშეწყობა
N1 სამუსიკო სკოლა

319.8

319.51

319.51

319.51

05 01 01 03

05 01 02
05 01 03

05 02 01 02

მუსიკალური
განათლების ხელშეწყობა
N2 სამუსიკო სკოლა
სახვითი ხელოვნების
განვითარება

05 02 01 03

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის
ფუნქციონირება

05 02 01 05

კულტურის
შემოქმედების ცენტრის
ფუნქციონირების
ხელშეწყობა

05 02 01 07

სსიპ რიტუალების სახლი

05 02 02

კულტურული
ღონისძიებები

05 02 03

კულტურის ობიექტების
აღჭურვა რეაბილიტაცია,
მშენებლობა
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა

05 02 04
05 03

205

205

205

205

115

115

115

115

315

315

315

315

1080

1080

1080

1080

30

30

30

30

50

50

50

50

60

60

60

60

100

100

100

100

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სპორტული
დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

2022 წლის

ქვეპროგრამის

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დასახელება
05 01

ქვეპროგრამის
განმახორციე

დაფინანსება
ათას ლარში

1793.490

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

7173.960

ლებელი
სამსახური
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის
აღწერა

მუნიციპალიტეტი შესაძლებლობის და საჭიროების ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული
ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცისა და მოვლა პატრონობას.

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

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ი შედეგი

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
სპორტით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
სპორტული წრეები

სპორტულ
აიპებში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

სპორტულ
აიპებში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
05 01 01

2022-2025
წლების

დაფინანსება
ათას ლარში

დაფინანსება

1487.0

5948.0

ათას ლარში

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

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
ქვეპროგრამის
აღწერა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

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

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ი შედეგი

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
სპორტით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
სპორტული წრეები

სპორტულ
აიპებში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

სპორტულ
აიპებში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

კოდი

05 01 01
01

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

N27-ე სპორტული სკოლაში არსებული
სპორტული წრეების განვითარების ხელშეწყობა

2022-2025
წლების

დაფინანსება
ათას ლარში

დაფინანსება

700.0

2800.0

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

ათას ლარში

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) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება
ქვეპროგრამის
აღწერა

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

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;
სპორტულ წრეებში ქვეყნის შიგნითა და გარეთ საპრიზო ადგილების დაკავება

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
სპორტით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
სპორტული წრეები

N27
კომპლექსურ
სასპორტო
სკოლაში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

N27
კომპლექსურ
სასპორტო
სკოლაში
დღეისათვის
არსებული
წრეები

ცდომილების
მაჩვენებელი

ებელი
სამსახური

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
05 01 01
02

ქვეპროგრამის
განმახორციელ

აღწერა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

დაფინანსება
ათას ლარში

467.0

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1868.0

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის
სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს
ქვეპროგრამის
აღწერა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა 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

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

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

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
სპორტით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
რაგბის
მიმართულებით

კოდი

საბაზისო
მაჩვენებელი

არსებული

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

არსებული

ცდომილების
მაჩვენებელი

10%

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის
განვითარება

05 01 01
03

2022-2025
წლების

დაფინანსება
ათას ლარში

დაფინანსება

320.0

1280.0

ათას ლარში

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი

ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ
ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების
დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და
სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების
ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.

პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ
და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებულ ბავშვებისა და
მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ი შედეგი

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
სპორტით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
ფეხბურთის
მიმართულებით
მიმართულებით

კოდი

05 01 03

არსებული

არსებული

9%

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

306.49

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1225.96

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა
და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10
სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება
ქვეპროგრამის
აღწერა

გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების
ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის და
უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული პირებისათვის სპორტული
ობიექტით სარგებლობის ხელმისაწვდომობის ზრდა;

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

ქვეპროგრამის

კოდი

დასახელება

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

კულტურის სფეროს განვითარება

2174.8

05 02

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

8698.330

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; სსიპ
რიტუალების სახლი; ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა; ააიპ სახელოვნებო სკოლა; ააიპ
ცენტრალური ბიბლიოთეკა; (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) 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, ფოლკლორულ, საესტრადო, მუსუკალურ,
სამხატვრო და სახელოვნებო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და
მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ
მსურველებს. ხორციელდება რელიგიური, ახალგაზრდული საქმეების და კულტურული
ღონისძიებების დაფინანსება.

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
სახელოვნებო
მიმართულებით
მიმართულებით

არსებული

არსებული

5%

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

2022 წლის

კულტურის სფეროს დაწესებულებების
ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

2064.8

05 02 01

2022-2025
წლების
დაფინანსე
ბა
ათას
ლარში

8258.330

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; სსიპ
რიტუალების სახლი; ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა; ააიპ სახელოვნებო სკოლა; ააიპ
ცენტრალური ბიბლიოთეკა; (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას).
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ

ქვეპროგრამის
მიზანი და

შეუფერხებლად. კულტურის სახლების და სამუსიკო და სახელევნებო სკოლების მიერ
სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ, საესტრადო,

მოსალოდნელ
ი შედეგი

მუსუკალურ, სამხატვრო და სახელოვნებო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და
მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
სახელოვნებო
მიმართულებით
მიმართულებით

კოდი

საბაზისო
მაჩვენებელი

არსებული

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

არსებული

ცდომილების
მაჩვენებელი

5%

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025
წლების
დაფინანსე
ბა
ათას
ლარში

05 02 01

319.8

01

1278.330

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა

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
ქვეპროგრამის
აღწერა

მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე
შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,
კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით
ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც
შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე,
დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის
78 მოსწავლე.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების წლის განმავლობაში
შეუფერხებლი ფუნქციონირება. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით
განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

მოსალოდნელ
ი შედეგი

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

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
მუსიკალური
განათლების
მიმართულებით

კოდი

საბაზისო
მაჩვენებელი

არსებული

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

არსებული

ცდომილების
მაჩვენებელი

4%

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

დაფინანსება

2022-2025
წლების

ათას ლარში

დაფინანსე

2022 წლის

ბა

ათას
ლარში

05 02 01

205.0

02

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

820.0

ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა

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
ქვეპროგრამის
აღწერა

შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული
მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე
შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,
კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით
ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა 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.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში
ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით
განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.
სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ
კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და
ფესტივალებში

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
მუსიკალური
განათლების
მიმართულებით

საბაზისო
მაჩვენებელი

არსებული

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

არსებული

ცდომილების
მაჩვენებელი

3%

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება
ათას ლარში

სახვითი ხელოვნების განვითარება
05 02 01

115.0

03

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

2022-2025
წლების
დაფინანსე
ბა
ათას
ლარში

460.0

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი
ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.
ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

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.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახვითი ხელოვნების სკოლის წლის
განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სახვით
განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის
აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ
ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და გამოფენებში.

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
სახვითი
ხელოვნების
მიმართულებით

კოდი

არსებული

არსებული

2%

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

2022-2025
წლების
დაფინანსე
ბა
ათას
ლარში

05 02 01

315.0

04

1260.0

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა
დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის
სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მკითხველთა მაქსიმალური დაკმაყოფილება მოთხოვნის შესაბამისად

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

ცდომილების
მაჩვენებელი

ბიბლიოთეკისათვის
მიმართული
მკითხველის
რაოდენობა

არსებული

არსებული

8%

კოდი

05 02 01 05

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

სასწავლო საგანმანათლებლო და
კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის
ფუნქციონირება

აღწერა

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

1080.0

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

4320.0

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

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 სახლმუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ
და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
ქვეპროგრამის
აღწერა

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946
მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;
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)

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

კულტურული და შემოქმედებითი დონის ამაღლება პოპულარიზაცია, ჩატარებული
კულტურული ღონისძიებები საერთაშორისო და რეგიონალური მაშტაბით.

N

მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ხელოვნებით
დაინტერესებული
მოზარდებისათვის
ხელმისაწვდომია
განვითარება
სახელოვნებო
განათლების
მიმართულებით

კოდი

05 02 01 07

ქვეპროგრამის
განმახორციე

სსიპ რიტუალების სახლი

არსებული

არსებული

10%

აღწერა

ბავშვთა
რაოდენობა
დაკავშირებულია
მომართვიანობაზე

2022 წლის

სსიპ რიტუალების სახლი

დაფინანსება
ათას ლარში

30.0

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

120.0

ლებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა
ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ რიტუალების სახლის დაფინანსება, რომელიც
უზრუნველყოფს სარიტუალო (საქორწინო) მომსახურების განხორციელებას.

მოქალაქეთა მომსახურება საქორწინო რიტუალით.

ი შედეგი

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
საქორწინო
რიტუალების
მომსახურება

კოდი

დასახელება

3

3

ქვეპროგრამის
აღწერა

კულტურული ღონისძიებები

შედეგისამსახ
ური

დაფინანსება
ათას ლარში

50.0

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

200.0

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე
ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა, სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის
დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი

ფორს-მაჟორული
მდგომარეობა
რამაც შეძლება
გამოიწვიოს
ღონისძიების
ჩაუტარებლობა

2022 წლის

05 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

აღწერა

ჩატარებული ჭიათურობის, ახალი წლის და სხვა ღონისძიებები.

N

მოსალოდნელი
შედეგის შეფასების
ინდიკატორი

ქვეპროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

კოდი

2

ქვეპროგრამის
აღწერა

ფორსმაჟორული
მდგომარეობა
რამაც შეძლება
გამოიწვიოს
ღონისძიების
ჩაუტარებლობა

2

2022 წლის

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა

დაფინანსება
ათას ლარში

60.0

05 02 04

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

240.0

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

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

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მომართვიანობის შესაბამისად გაწეული ფინანსური დახმარება

N
მოსალოდნელი
შედეგის შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა
გაწეული
ფინანსური
დახმარების
ოდენობა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი
ფინანსური
დახმარებისათვის
მომართვის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

ქვეპროგრამის
დასახელება

2022 წლის

კოდ
ი

დაფინანსება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

05 03

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

2022-2025
წლების

ათას ლარში

დაფინანსება
ათას ლარში

100.0

400.0

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

სამსახური
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;
ქვეპროგრამის
აღწერა

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;

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი პროგრამით დათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად
დაფინანსება

სამსახური

N

მოსალოდნელი
შედეგის შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

დებულების
შესაბამისად

დებულების
შესაბამისად

დაჯილდოვებულთა
რაოდენობა

საპრიზო
ადგილებზე
გასულთა
შესაბამისად

საპრიზო
ადგილებზე
გასულთა
შესაბამისად

აღწერა

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.
2022
წელი

2023
წელი

2024
წელი

2025
წელი

პრიორიტეტის
კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა

2032.7

2032.7

2032.7

2032.7

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

185.7

185.7

185.7

185.7

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სუბსიდირება

157.7

157.7

157.7

157.7

28

28

28

28

1847

1847

1847

1847

1038

1038

1038

1038

06 01 01
06 01 02
06 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მხარდამჭერი პროგრამები
სოციალური დაცვა

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და
სამედიცინო ლაბორატორიულიინსტრუმენტალური გამოკვლევების
თანადაფინანსება

650

650

650

650

პროგრამულ ჰემოდიალიზს
დაქვემდებარებულ პირთა
ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

46

46

46

46

მკვეთრად შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
დახმარება

190

190

190

190

150

150

150

150

06 02 01 02

06 02 01 03

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი
დაავადების მქონე პირთა დახმარება

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების
ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ
შეზღუდული შესაძლებლობის
სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

06 02 03

უფასო სასადილო

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური
დახმარება

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისთვის დაღუპულთა
ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური
დახმარება

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი
ფინანსური დახმარება

2

2

2

2

5.5

5.5

5.5

5.5

210

210

210

210

63

63

63

63

26

26

26

26

11

11

11

11

4

4

4

4

22

22

22

22

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა

352.5

352.5

352.5

352.5

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური
დაცვა

110

110

110

110

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური
დაცვა

100

100

100

100

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური
დაცვა

140

140

140

140

06 02 05 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ
სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2.5

2.5

2.5

2.5

100

100

100

100

78

78

78

78

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა
დახმარება

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

პროგრამის

კოდი

დაფინანსება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დასახელება
06 01 01

პროგრამის
განმახორციე

2022-2025

2022 წლის
ათას ლარში

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

157.7

630.8

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 საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი
სამსახური

პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა
ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის
დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის,
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური
პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და
კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების
ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული
მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის
ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“
საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა
და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის
დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის
აღწერა
ქვეპროგრამის
მიზანი და

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის
რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

მოსალოდნელ
ი შედეგი

პროგრამის
დასახელება

კოდი
06 01 02

2022 წლის დაფინანსება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი
პროგრამები

ათას ლარში

28.0

პროგრამის
განმახორციე
ლებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო
დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.

პროგრამის
მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

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
დასახელება

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
06 02 01

ათას ლარში

1038.0

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

4152.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

კოდი

დასახელება
06 02 01
01

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური
გამოკვლევების თანადაფინანსება

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

650.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

2600.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის
აღწერა

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.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02 01
02

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ
პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

46.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

184.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02 01
03

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

190.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

760.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

დახმარების გაწევა კომუნალურ გადასახადებში

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02 01
04

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

აღწერა

2022-2025

2022 წლის

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების
მქონე პირთა დახმარება

წლების

დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

150.0

600.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურეკონომიკური 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.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02 01
05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების
შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის
მქონე პირთა პირთა დახმარება

2022-2025
წლების

2022 წლის
დაფინანსება

დაფინანსება

ათას ლარში

ათას ლარში

2,0

8,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

ებელი
სამსახური

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
06 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელ

ინდიკატორის
აღწერა

დაფინანსება
ათას ლარში

5.5

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

22.0

ქვეპროგრამის
აღწერა

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

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარით.

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

ქვეპროგრამის
აღწერა

ათას ლარში

210.0

06 02 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

840.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და
გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური
შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ
აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი)
კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული
პირის მიერ.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

მოსალოდნელი
შედეგის

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი
იქნება 170 ბენეფიციარამდე კვებით უზრუნველყოფა

N

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

კოდი

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

63.0

06 02 04

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

252.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

2022-2025

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02 04
01

ათას ლარში

26.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

104.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

ქვეპროგრამის
მიზანი და

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

მოსალოდნელ
ი შედეგი

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

დევნილთა სოციალური დაცვა

ათას ლარში

06 02 04
02

11.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

44.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

კოდი

დასახელება
06 02 04
03

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულ მეომართა ოჯახების ერთჯერადი
ფინანსური დახმარება

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის
დაფინანსება
ათას ლარში

4.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

16.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

ინდიკატორის
აღწერა

კოდი

06 02 04
04

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური
დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

22,0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

88.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02 04
05

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ათას ლარში

352.5

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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;

ქვეპროგრამის
მიზანი და

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

1410.0

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

დასახელება
06 02
05 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

ათას ლარში

110.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

440.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ცდომილების
მაჩვენებელი

ინდიკატორის

საბაზისო

მიზნობრივი

ცდომილების

აღწერა

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

აღწერა

პროგრამის
დასახელება

2022 წლის

კოდი

დაფინანსება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
06 02 05
02

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი

2022-2025
წლების

ათას ლარში

დაფინანსება
ათას ლარში

100.0

400.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე
ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს
სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22
წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის

ქვეპროგრამის
აღწერა

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის
დაფინანსება

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
06 02 05
03

ებელი
სამსახური

საბაზისო
მაჩვენებელი

კოდი

დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელ

ინდიკატორის
აღწერა

ათას ლარში

140.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

560.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება100 000-ს:
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ
არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს
მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული
საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ
არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში
ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის
მიზანი და

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02 05
04

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში
მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

2.5

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

10.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

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;

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

პროგრამის
დასახელება

კოდი

06 02
06

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

2022 წლის
დაფინანსება

სტიქიური მოვლენების შედეგად
დაზარალებულთა დახმარება

ათას ლარში

100.0

აღწერა

2022-2025
წლების
დაფინანსება
ათას ლარში

400.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელ
ებელი
სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

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

ქვეპროგრამის

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

მიზანი და
მოსალოდნელ
ი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

პროგრამის
დასახელება

კოდი

2022 წლის
დაფინანსება

ომის ვეტერანთა დახმარება

06 02 07

ქვეპროგრამის
განმახორციე
ლებელი

2022-2025
წლების

ათას ლარში

დაფინანსება
ათას ლარში

78.0

312.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელ
ი 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 250 ლარს.

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

N
მოსალოდნელი
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი

ინდიკატორის
აღწერა

საბაზისო
მაჩვენებელი

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

მომართვიანობის
შესაბამისად

მომართვიანობის
შესაბამისად

ცდომილების
მაჩვენებელი

აღწერა

