
2023 წლის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დანართი 

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

2023 წელი 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი შემოსავლები 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 29,347.000 280.000 29,067.000 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6,288.000 120.000 6,168.000 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
5,808.000 120.000 5,688.000 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,345.000 0.000 1,345.000 

მუნიციპალიტეტის მერია 4,215.000 0.000 4,215.000 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 248.000 120.000 128.000 

საერთო დანიშნულების ხარჯები 430.000 0.000 430.000 

სარეზერვო ფონდი 200.000 0.000 200.000 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 
100.000 0.000 100.000 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 
130.000 0.000 130.000 

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 50.000 0.000 50.000 

 

 

 

 
 

კოდი მმართველობა და საერთო დანიშნულების 

მომსახურება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

01 01 
6288.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

 

მუნიციპალიტეტის მერია  

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 

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 ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც 

ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში 

გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება, 

საყრდენი კედლების აღდგენა, მუნიციპალური ამხანაგობების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი 

კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვას. 

 

პრიორიტეტის  

კოდი 
პრიორიტეტის დასახელება 

 

2023 წელი 

 02 00 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლუატაცია;  
5595.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 153 

მათ შორის ახალი ინიციატივები 0 

02 01  
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1441.5 

02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0 

02 01 02 
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია  1366.5 

02 01 03 
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0 

02 01 04 
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 20.0 

02 01 05 
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 55.0 

02 01 06 

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, 

მოედნების მოწყობა 
0 

02 02 

წყლის სისტემის განვითარება 1071.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 46 

 02 02 01 
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 850.0 



მ.შ. რიცხოვნობა 46 

02 02 02 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 221.1 

მ.შ. რიცხოვნობა 0 

02 03 

გარე განათება 712.4 

მ.შ. რიცხოვნობა 7 

 02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 600 

მ.შ. რიცხოვნობა 7 

02 03 02 

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 
112.4 

02 04 

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2100.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 100 

02 04 01 
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2100.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 100 

02 04 02 
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0 

02 05 
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0 

02 06 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 120.0 

02 06 01 
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.0 

02 06 02 

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის 

შეძენა 
 120.0 

02 06 03 
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 0.0 

02 07 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 150.0 

02 07 01 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 50.0 

02 07 02 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 100.0 

02 08 
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 100 

 

   

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება  
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარი 

02 01 

1441.5 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური  



პროგრამის აღწერა  

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან 

დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი 

გზების მშენებლობას.ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობას და საყრდენი 

კედლებისაღდგენა ნშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის 

საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას 

და თანადაფინანსებას. განხორციელდება ხიდების და საყრდენი კედლების საპროექტო 

სამუშაოები. 

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  ქვეპროგრამა: 

- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; 

- ხიდებისა და მოაჯირების არდგენა მშენებლობა; 

- საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა; 

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 მოხრეშვა-მოშანდაკებას.  

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

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; საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული რეაბირიტირებული ხიდების და 

საყრდენი კედლები. მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული 

გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივიმოწესრიგებული  

საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 

საბოლოო შედეგი 

(OUTCOME) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

კარგ მდგომარეობაში 

მყოფი საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

პროცენტული 

რაოდენობა მთლიან 

შიდა მუნიციპალურ 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურასთან 

მიმართებაში (%) 

65% 

70 

მოსაწესრიგებელი 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის-

5%-დან 10%-მდე 

შეუსრულებლობა 

არაკეთილსინდისიერი 

შემსრულებელის მიერ 

სამუშაოე დროულად ვერ 

შესრულება 
      

 

შუალედური შედეგი 

(OUTCOME) 
2022 საბაზისო 2023 ცდომილების აღწერა შეფასების მაჩვენებელი 

მოწესრიგებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა (კმ) 
325 

350 

შეუსრულებელი 2 კმ 

გზა 

არაკეთილსინდისიერი 

შემსრულებელის მიერ 

სამუშაოე დროულად ვერ 

შესრულება 
      

 



კოდი 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შ 

ეკეთება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

02 

1366.5 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

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 ტრანსფერებიდან 2023-2026 

წლებში დაფინანსდება საშუალოდ 13600.0 ლარით. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი 

სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების 

შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო 

სტანდარტებს. ამიტომ 2023 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც 

დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. განხორციელდება გზების საპროექტო  დოკუმენტაციის 

შესყიდვა და  საინჟინრო-ტექნიკური ზედამხედველობა. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

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 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ღონისძიება და ხარჯთაღრიცხვა 

 

დასახელება 

სულ 2023 წელი 

მათ შორის: 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

სახსრები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

განსახორციელებელი პროექტების ღირებულება 

სულ 1366.5  1366.5 

უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300 მეტრი გზის 

მოწყობა 55.450  55.450 

სოფელ ზოდში გლახუას უბნის გზის 

რეაბილიტაცია 53.777  53.777 

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის 

რეაბილიტაცია 93.408  93.408 

მეჩხეთურის გზა (თანადაფინანსება) 26.4   26.4 

გურაბანიძეების გზა (თანადაფინანსება) 37.7   37.7 

ზედუბანის გზა (თანადაფინანსება) 38.5   38.5 

უსახელო ფხალაძეების გზა (თანადაფინანსება) 16.7   16.7 

სარქველეთუბანის გზა (თანადაფინანსება) 20.4   20.4 

დარკვეთი ახალი დასახლების გზა 

(თანადაფინანსება) 10.8   10.8 

ითხვისში სილების უბანის გზა (თანადაფინანსება) 18.2   18.2 

ნავარძეთი მარიკა ბარათაშვილის სახლთან 

მისასვლელი (თანადაფინანსება) 4.5   4.5 



რგანი-ვაჭევის გზა (თანადაფინანსება) 72.6   72.6 

სვერი-მანდაეთის გზა (თანადაფინანსება) 74.4   74.4 

ბერეთისის სკოლასთან ასასვლელი გზა 

(თანადაფინანსება) 50   50 

ქვედა ბერეთისის ზედა კვიძინაძეები 

(თანადაფინანსება) 50   50 

ნოძაძეების უბნის გზა(თანადაფინანსება) 8.9   8.9 

გეორგების უბნის გზა (თანადაფინანსება) 50   50 

ჩაიების უბნის გზა (თანადაფინანსება) 50   50 

ცხრუკვეთი სკინდორის გზა (თანადაფინანსება) 8.3   8.3 

ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბნის გზა 37   37 

სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზა 50   50 

ჭავჭავაძე გზა და შიდა ეზოები (თანადაფინანსება) 64.2   64.2 

საბნო გზების პროექტირება 25   25 

თანადაფინანსების თანხა დამატებულ პროექტებზე 150.265  150.265 

საინჟინრო ზედამხედველობის თანხა 300.0  300.0 

 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 წელი 
ცდომილების 

აღწერა 
შესაძლო რისკები 

გზების სიგრძე, სადაც 

განხორციელდება გზების კაპიტალური 

შეკეთება/რეაბილიტაცია (კმ) 

325 

350 

შეუსრულებელი 2 

კმ გზა 

არაკეთილსინდისიერი 

შემსრულებელის მიერ 

სამუშაოე დროულად 

ვერ შესრულება 
      

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

04 

25.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში რკინიგზაზე გადასასვლელი საფეხმავლო 

ხიდის მშენებლობის საპროექტო სამუშაოები. აღნიშნულ ადგილზე არსებობდა რკინა ბეტონის 

კონსტრუქციის საფეხმავლო ხიდი რომელიც ცენტრალურ უბანს აკავშირებდა ერისთავის ქუჩას და 

ერთ-ერთი პრიორიტეტულ ობიექტს წარმოადგენდა მოქალაქეთა გაადგილებისათვის. არსებული 

ხიდის  ექსპლოატაციის ვადის გასვლის გამო  განხორციელდა მისი დემონტაჟი. აქტუალობიდან 

გამომდინარე საჭიროა მისი მშენებლობა.2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მისი 

მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

პროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

მიზანი: ხიდის მოწყობის საპროექტო საჯარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 

მოსალოდნელი შედეგი:  საფეხმავლო ხიდის მზა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 



შუალედური შედეგი 

(OUTCOME) 
2022 საბაზისო 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა 
შესაძლო რისკები 

ხიდის რეაბილიტაციის მზა 

საპროექტო დოკუმენტაცია 

 

 

 

 

 

0 1 1-100% მდე 

ტენდერში გამარჯვებული 

პირის მიერ საპროექტო 

დოკუმენტაციის დროულად 

ვერ მოწოდება 

 

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 

05 

55.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში შემოსასვლელებში ღობეებისა და საყრდენი 

კედლების ფასადური მოწესრიგება რაც უზრუნველყოფს ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას. 

ჭიათურის ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საჭირო ხდება საყრდენი კედლების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. 2023 წელს განხორციელდება მათი 

რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 

პროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

მიზანი:  ქალაქის შემოსავლელის იერსახის მოწესრიგება.საყრდენი კედლების რეაბილიტაციისათვის  

საპროექტო საჯარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 

მოსალოდნელი შედეგი:  საყრდენი კედლების  მზა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია.მოწესრიგებული ქალაქის შემოსასვლელების იერსახე. 

 

 

 

 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესძლო რისკები 

საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის 

მზა საპროექტო დოკუმენტაცია 

 

 

 

 

 

0 1 

საპროექტო 

დოკუმენტაციის 

შეუსრულებლობა1-

100% 

ტენდერში გამარჯვებული 

პირის მიერ საპროექტო 

დოკუმენტაციის 

დროულად ვერ მოწოდება 



რეაბილიტირებული ღობეები (მეტრი) 

 

 

 

 

 

1000 2000 

შუსრულებელი 

სამუშაო -4% 

ტენდერში გამარჯვებული 

პირის მიერ სამუშაოს 

დროულად ვერ 

განხორციელება 

 

 

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  
წყლის სისტემების განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 
1070.0     

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

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:  

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 როგორც საკუთარი შემოსულობები 

ასევე რეგიონალური განვითარების სამინისტრო რომელსაც დაფინანსების მხრივ დიდი როლი 

უჭირავს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე. 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 

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს წყალმომარაგება,  

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; 

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები 

აღმოფხვრილია დროულად. 

მოსალოდნელი შედეგი:  ყველა ოჯახსათვის შეუფერხებელი წყალის მიწოდება. 

 

 

კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  

წყალმომარაგების სისტე 

მის ექსპლოატაცია 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 



02 02 

01 

 850.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია 

ქვეპროგრამის აღწერა 

  

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების 

კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის 

სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-

პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების 

წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. 

აგრეთვე განხორციელდება ერთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალების შეძენა სამომსახურეო 

ბრიგადისათვის. 

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. 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

რეაბილიტირებილი 

წყალგაყვანილობის ქსელი (კმ) 
30 

35 

ქსელის მოწყობის 

განუხორციელებლო

ბა -5% 

გარემო პირობებიდან ან 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

რეაბილიტირებილი სათავე 

ნაგებობები 

(ერთეული) 

 

 

 

 

 

10 18 

განხორციელდება 

სრულად  
 

 

 

კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 

02 

221.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 

  

 ვინაიდან დღესდღეისობით სოფელ ბჟინევში არ არსებობს  წყალმომარაგების წსელი და 

მოსახლეობა სასმელ თუ ტექნიკურ წყალს მხოლოდ ჭებიდან ღებულობს ქვეპროგრამა 

ითვალისწინებს ჭიათურის სოფელ ბჟინევში  ჭაბურღილის მოწყობას. 

ქვეპროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნულ სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა. 

წყალმომარაგების სისტემის დროული მოწესრი 

გება და მოსახლეობისათვის წყლის უწყვეტი რეჟიმით მიწოდება. 

 



შუალედური შედეგი 

(OUTCOME) 

2022 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

მოწყობილი ჭაბურღილების 

რაოდენობა 

 

 

 

 

 

0 1 

ჭაბურღილის მოწყობის 

შეუძლებლობა 1-100% 

არსებული მიწის 

გრუნტიდან გამომდინარე 

რეაბილიტირებული 

წყალმომარაგებისქსელის 

სიგრძე (კმ) 

35 

38 

წყალმომარაგების ქსელის 

მოწყობის 

განუხორციელებლობა -5%  

შემსრულებლის 

არაკეთილსინდისიერი 

ქმედება 

 

 

 

კოდი პროგრამის 

დასახელება  
გარე განათება  

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 712.4 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს 

შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის 

ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის 

ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო 

ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების 

ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის 

მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის 

გარკვეულ უბნებში. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის 

მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის 

სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.  

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 

მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. 

მოსალოდნელი შედეგი:  ყველა უბნის განათება  

 



საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 წელი 
სტრატეგიული 

მიზანი 
შესაძლო რისკები 

განათებული მუნიციპალური 

ტერიტორიის პროცენტული 

შეფარდება მთლიან დასახლებულ 

ტერიტორიასთან % 

 

 

 

 

54 56 

განათებული 

მუნიციპალურიტერი

ტორია -3% უხარისხო ნათურები 

ქალაქად განათებული ქუჩების 

პროცენტული შეფარდება ქალაქის 

მთლიან ტერიტორიასთან %  

 

 

 

 

99 100 

განათებული ქალაქის 

ქუჩები -2% უხარისხო ნათურები 

 

 

კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  

გარე განათების  

 

 ქსელის ექსპლუატაცია  

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 

01 
600.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტ 

რი 

ქვეპროგრამის აღწერა  

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. 

ქვეპროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების 

სისტემის შექმნა. 

 შედეგი:   განათებული ქალაქისა და სოფლის  უბნები. 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTCOME) 
2022 საბაზისო 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

განათებული დასახლებული 

ტერიტორიის ფართობი (კვ.მ) 

 

 

292 

 302 

განათებული 

მუნიციპალურიტ

ერიტორია -3% უხარისხო ნათურები 

ქალაქად განათებული ქუჩების 

რაოდენობა 

 

 

 

 

99 100 

განათებული 

ქალაქის ქუჩები -

2% უხარისხო ნათურები 

 

 



კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  

გარეგანათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა 

რეაბილიტაცია 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 

02 
112.4 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის 

მოწყობა.  

ქვეპროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. 

 შედეგი:   სრულყოფილად განათებული ჭავჭავაძის ქუჩა. 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 წელი 
ცდომილების 

აღწერა 
შესაძლო რისკები 

გამოცვლილი ნათურების რაოდენობა 

(ცალი) 

 

 

0 

 300 

გამოცვლილი 

ნათურების 

რაოდენობა -

2% საჭიროება 

აღდგენილი/გამოცვლილი განათების 

ბოძების რაოდენობა (ცალი) 
0 

50 

აღდგენილი/გ

ამოცვლილი 

განათების 

ბოძების 

რაოდენობა -

2% საჭიროება 

აღდგენილი სადენების რაოდენობა 

(მეტრი) 

 

 

 

 

0 200 

აღდგენილი 

სადენების 

რაოდენობა -

2% 
საჭიროება 

              

კოდი პროგრამის 

დასახელება  
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 2100.0       

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

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“. 

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის 

მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. 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. მოსალოდნელი შედეგი:  

გამართული სატრანსპორტო სისტემით კმაყოფილი მოსახლეობა. 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 
ცდომილები

ს აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

მუნიციპალური ტრანსპორტით 

მოსარგებლე მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონე  (%) 

 

 

70 80 

გადასაყვან 

მგზავრთა 

ოდენობა-4% საგზაო პირობების არ არსებობა 

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  

მუნიციპალური 

სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 

01 
2100.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია 

 

პროგრამის აღწერა  

  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). 

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. 

 

 

 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTCOME) 
2022 საბაზისო 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

გადაყვანილ მგზავრთა 

რაოდენობა 

 

 

730000 750000 

გადასაყვან 

მგზავრთა 

ოდენობა-4% 

საგზაო პირობების არ 

არსებობა 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  
ბინათმესაკუთრეტა ამხანაგობის განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 



02 06 120.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

  მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 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.  საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 

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 

მიზანი: გამართული საბინაო ინფრასტრუქტურა 

მოსალოდნელი შედეგი:  გამართული საბინაო ინფრასტრუქტურით კმაყოფილი მოსახლეობა. 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 

ცდომილების 

აღწერა% 
შესაძლო რისკები 

გამართული საბინაო ინფრასტრუქტურით 

კმაყოფილი მოსახლეობა. (%) 

 

 

50 

55 

 

პროგრამის 

განუხორციელებლო

ბა ამხანაგობის მიერ 

-5% 

ვინაიდან აღნიშნილი 

პროგრამა წარმოადგენს 

მონაწილეობითს შესაძლო 

ასაბინაო ამხანაგობის მიერ 

ვერ განხორციელდეს 

თნადაფინანსებისათვის 

საჭირო თნხის მობილიზება 

 

კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  

მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, 

სახურავი მასალის შეძენა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 

02 
120.0       

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

  მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 



ქვეპროგრამის აღწერა  

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს 

მრავალსართულიანი სახლების სახურავების აღდგენა, სახურავი მასალის შეშენა. 

მუნიციპალიტეტი ყოფელწლიურად ეხმარება მრავალსართულიას საცხოვრებელ კორპუსებში 
მცხოვრებთ სახურავი მასალით (რუბეროიდითა და თუნუქით), რითაც უზრუნველყოფენ 
დაზიანებული სახურავების შეკეთება/გაახლებას 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: საცხოვრებელ კორპუსების მოწესრიგებული სახურავები. 

მოსალოდნელი შედეგი:  მოწესრიგებულისახურავებით კმაყოფილი მოსახლეობა. 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 
 

2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა% 
შესაძლო რისკები 

მრავალსართულიანი სახლების 

მოწესრიგებული სახურავების 

რაოდენობა 

 

25 

35 

 

პროგრამის 

განუხორციელებლ

ობა ამხანაგობის 

მიერ -5% 

ვინაიდან აღნიშნილი 

პროგრამა წარმოადგენს 

მონაწილეობითს შესაძლო 

ასაბინაო ამხანაგობის მიერ 

ვერ განხორციელდეს 

თნადაფინანსებისათვის 

საჭირო თნხის მობილიზება 

 

 

კოდი პროგრამის 

დასახელება  

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 230.0 

პროგრამის 

განმახორც,სამსახური 

 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

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 პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას 

წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაციის 

სამუშაოები. 

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა. 

განხორციელდება სოფლის მხარდამჭერი პრგრამით სოფლის ინფრასტრუქტურის 

კეთილმოწყობა. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: განახლებული სკვერები, გამწვანებული გარემო,განახლებული და კომფორტული 

გარემო. 

მოსალოდნელი შედეგი: ეკოლოგიურად სუფთა , კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა. 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 წელი 
ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

მუნიციპალური გამწვანებული და 

კეთილმოწყობილი ტერიტორია(%) 

 

 

70 80 

შეუსრულებელი 

სამუშაო-3% 

არაკეთილსინდისიერი 

შემსრულებელი 

 



კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა 

პატრონობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 

01 
50.0 

პროგრამის 

განმახორც,სამსახური 

 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

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 პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას 

წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაციის 

სამუშაოები. 

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერისა და შადრევნის მოწყობა ჭიათურაში 
ნაგუთის დასახლებაში (ეკლესიის მიმდებარედ).აღნიშნული სკვერის დაფინანსება 
განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის 
დაფინანსებით. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: განახლებული სკვერები, გამწვანებული გარემო,განახლებული და კომფორტული გარემო. 

მოსალოდნელი შედეგი: ეკოლოგიურად სუფთა , კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა. 

 

შუალედური შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

გამწვანებული და კეთილმოწყობილი 

სკვერი 

 

 

10 11 

შეუსრულებელი 

სამუშაო-3% 

არაკეთილსინდისიერი 

შემსრულებელი 

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  

სოფლის მხარდაჭერის 

 პროგრამა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 

02 
100.0 

პროგრამის 

განმახორც,სამსახური 

 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების და ადგილობრივი 

ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ 60 სოფელში 

მოსახლეობის კრებების შედეგად არჩეული   პროექტების განხორციელება. 

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის   იერსახის 
გაუმჯობესება. 

 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

მიზანი: სოფლის კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დაკმაყოფილება. 

მოსალოდნელი შედეგი:  კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნის ხელშეწყობა. 

 



აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე ღონისძიებებისა და ხარჯთაღრიცხვების ჩამონათვალის აღწერა განხორციელდება მთავრობის 

განკარგულების გამოსვლისა და კრებების ჩატარების შემდეგ. 

 

 

 

 

 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 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 2023 წელი 

 03 00 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2605.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 193 

მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

03 01 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2500.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 193 

მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

03 03 
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0 

მ.შ. რიცხოვნობა 0 



მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

03 04 

სანიაღვრე არხების აღდგენა 0 

მ.შ. რიცხოვნობა 0 

მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

 

 

კოდი პროგრამის 

დასახელება  
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

2023 წლის  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 00 2500 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

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

პროგრამის აღწერა  

 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. 

ააიპ ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეში მცირე კეთილმოწყობით სამუშაოებს 

მუნიციპალიტეტის სკვერებსა და პარკებში, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. 

განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება 

ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო. 

კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურის იერსახის შენარჩუნების ხელშეწყობა. 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 წელი 
ცდომილების 

აღწერა  
შესაძლო რისკები 

 დასუფთავებული ქალაქის 

ტერიტორია (%) 

  

90 
90 

 დასუფთავებული 

ქალაქის 

ტერიტორია (-3%) 

დასუფთავების ტექნიკის 

შესაძლო დაზიანება 

დასუფთავებული ქალაქის 

ტერიტორია 

(კვ.მეტრი) 

100000 

100000 

დასუფთავებული 

ქალაქის 

ტერიტორია 

(-3%) 

დასუფთავების ტექნიკის 

შესაძლო დაზიანება 

კეთილმოწყობილი 

მუნიციპალური 

ტერიტორიით კმაყოფილი 

მოსახლეობა (%) 

85 

88 

კეთილმოწყობილი 

მუნიციპალური 

ტერიტორიით 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა (-3%) ბუნებრივი გარემო პირობები 

 

 

კოდი ქვეპროგრამის 

დასახელება  
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

2023 წლის  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 01 2500 



პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

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

პროგრამის აღწერა  

 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. 

ააიპ ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეში მცირე კეთილმოწყობით სამუშაოებს 

მუნიციპალიტეტის სკვერებსა და პარკებში, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება 

ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო. 

კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურის იერსახის შენარჩუნების ხელშეწყობა. 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
2022 საბაზისო 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა  
შესაძლო რისკები 

 დასუფთავებული ქალაქის 

ტერიტორია (%) 

  

90 
90 

 დასუფთავებული 

ქალაქის 

ტერიტორია (-3%) 

დასუფთავების ტექნიკის 

შესაძლო დაზიანება 

დასუფთავებული ქალაქის 

ტერიტორია 

(კვ.მეტრი) 

100000 

100000 

დასუფთავებული 

ქალაქის 

ტერიტორია 

(-3%) 

დასუფთავების ტექნიკის 

შესაძლო დაზიანება 

კეთილმოწყობილი 

მუნიციპალური 

ტერიტორიით კმაყოფილი 

მოსახლეობა (%) 

85 

88 

კეთილმოწყობილი 

მუნიციპალური 

ტერიტორიით 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა (-3%) ბუნებრივი გარემო პირობები 

 

 

კოდი პროგრამის 

დასახელება  

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების 

სფეროში 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 100.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება 

საჭიროების და მოსახლეობის მოთხოვნის  შესაბამისად.  

2023-2026 წელში განხორციელდება 464 ახალი სანაგვე ურნის შეძენა და განთავსება 

საჭიროებისამებრ. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

სანაგვე ურნების შეძენა და განთავსება საჭიროებისამებრ. 

მუნიციპალური ტერიტორიის დანაგვიანების თავიდან არიდება. 

 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
 2022 წელი 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა 
შესაძლო რისკები 



მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

განთავსებული 

ნაგვის ურნები 

(ცალი) 

 

 

 

1400 
1500 

სანაგვე ურნების 

შეუძენლობა 

არაკეთილსინდისიერი პირის მიერ 

ტენდერში გამარჯვება 

 

 

 

 

 

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 2023 წელი 

 04 00 

განათლება 6100.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 800 

მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

04 01 
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 6100.0 

მ.შ. რიცხოვნობა 800 

მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 

 

 

 

კოდი 
ქვეპროგრამის 

დასახელება  
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

04 01 
6100.0 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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.  

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 32 საბავშვო  სადაც სულ რეგისტრირებულია 1450 

სკოლამდელი ასაკის  ბავშვი. საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ 

საბავშვი ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში ადმინისტრაციის 

ჩათვლით დასაქმებულია 764 თანამშრომელი.მათ შორის 78 აღმზრდელი და 188 აღმზრდელის 

თანაშემწე.ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის 

სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო 

პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა,საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა 

უსაფრთხოების მიზნით ბაგა ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) 

განვითარება. ბაგა ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლება. 

"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;  

ქვეპროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

 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 1450-ზე მეტი შესაბამისი 

ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 95%-ს შეადგენს.  

 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

სკოლისთვის მზადმყოფი 

ბავშვების ხვედრითი წილი 

(%) 

65 

72 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის დაუსწრებლობა -

10% ბავშვთა ავადობა 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

სკოლისთვის მზადმყოფი 

ბავშვების რაოდენობა 

 

 

1300 1450 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის დაუსწრებლობა -

10% ბავშვთა ავადობა 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ 

განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს 

ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის 



განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს 

მოსახლეობაში.  

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, 

რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის 

სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.  

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული-სპორტული 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, სპორტის და ახალგაზრდობასთან 

მუშაობის სამსახურის მიერ ასევე კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 

 

 

პრიორიტეტის  

კოდი 
პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 5993.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 525.00 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2838.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 192 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1870.0 

05 01 01 01 
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე 

სპორტული სკოლა 
1100.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 127 

05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 340.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 24 

05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 430.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 41 

05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 300 

05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 668.0 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 3035.0 



05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2685.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 333 

05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა 385 

  მ.შ რიცხოვნობა 56 

05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა 275 

  მ.შ რიცხოვნობა 29 

05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება        195.0 

  მ.შ რიცხოვნობა 14 

05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 350 

  მ.შ რიცხოვნობა 61 

05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1480 

  მ.შ რიცხოვნობა 173 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 100.0 

05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 130.0 

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 120.0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 120.0 

 

 

         

 

 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01  
2838.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 
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 

სპორტული ღონისძიებები 

მუნიციპალიტეტი შესაძლებლობის და საჭიროების ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული 

ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცისა და მოვლა პატრონობას. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე მოედნის 

სარეაბილიტაციო მსამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მშენებლობა და თემურ 

მაღრაძის სახელობის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა. 

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 მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული  მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 

სპორტული წრეებით სარგებლობა; 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

სპორტით დაკავებული ბავშვების 

რაოდენობა /ბავშვთ მთლიან 

რაოდენობასთან % 

55 

60 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -

5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

რეაბილიტირებულ სპორტულ 

ობიექტთა რაოდენობა 

სარეაბილიტაციო სპორტულ 

ობიექტებთან % 

50 

55 

ობიექტის 

სრულად 

დაუსრულებლობა 

-5% 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 

საბაზისო 
2022 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

სპორტით დაკავებული ბავშვების 

რაოდენობა 
850 

936 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -

5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

რეაბილიტირებულ სპორტულ 

ობიექტთა რაოდენობა 
10 

11 

ობიექტის 

სრულად 

დაუსრულებლობა 

-5% 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 

 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01  
1870.0 



ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის მუნიციპ 

ალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის 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 

სპორტული ღონისძიებები 

 

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 მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული  მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 

სპორტული წრეებით სარგებლობა; 

 

საბოლოო შედეგი 

(OUTCOME) 
2022 საბაზისო 2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

სპორტით დაკავებული 

ბავშვების რაოდენობა 

/ბავშვთ მთლიან 

რაოდენობასთან % 

55 

60 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
 2022 საბაზისო 2022 ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

სპორტით დაკავებული 

ბავშვების რაოდენობა 
850 

936 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების 

ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 01 
1100.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

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

 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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, მეკლდეურთა, 

ფრენბურთი და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან 

და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა 

ხარჯი.  



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე 

კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის 

ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო 

პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და 

ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. 

სპორტულ სკოლაში მუშაობს 123 თანამშრომელი, მათ შორის ქალი   41   და  82 კაცი. სულ აღნიშნულ 

სკოლაში სპორტის   16 სახეობაში  დადის  606 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 79     და ბიჭი 527. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებული  მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 

სპორტული წრეებით სარგებლობა;  

სპორტულ წრეებში  ქვეყნის შიგნითა და გარეთ საპრიზო ადგილების დაკავება. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

მომართვიანობის შესაბამისად 

სპორტულ წრეებში მიღების 

დაკმაყოფილება 

 

 

600 606 

ბავშვთა შესაძლო ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% 

ბავშვთა 

ავადობა,ტრამვები 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 

02 340.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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

სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს (ბიჭები)  და 10 მწვრთნელს  

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. სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ 

ლიგაში მონაწილეობისათვის.დასაქმებულია  24 თანამშრომელი, მათ შორის: ქალი 4და 20 კაცი. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რაგბით დაინტერესებულ ბავშვებისა და  მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;  

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილების დაკავება 

 



შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
2022 საბაზისო 2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

მომართვიანობის 

შესაბამისად რაგბით 

დაინტერესებული 

ბავშვების  მიღების 

დაკმაყოფილება 

 

 

100 

170 

ბავშვთა 

შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა 

-5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 

03 430.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

             ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა 

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. სკოლაში ფუნქციონირებს ოთხი სხვადსხვა ასაკობრივი ჯგუფი რომლებიც 

მონაწილეობას რებულობენ იმერეთის ჩემპიონატში.  

დასაქმებულია 41 თანამშრომელი, მათ შორის:16 ქალი  და 25 კაცი. 

ააიპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  160   ბავშვს, მათ შორის გოგო 15   და ბიჭი 165  . 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთით დაინტერესებულ ბავშვებისა და  მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 2022 წელისაბაზისო 2023 წელი 
ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

მომართვიანობის შესაბამისად 

ფეხბურთით დაინტერესებული 

ბავშვების  მიღების 

დაკმაყოფილება 

 

 

150 
160 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% ბავშვთა ავადობა,ტრამვები 

 

 



 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სპორტული ღონისძიებები 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 02 300.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

      შპს სარაგბო კლუბი ,,მათე“ 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს სარაგბო კლუბი მათე და სხვა წარმატებული სპორტული 

ღონისძიებები. 

პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ 

საერთაშორისო ასპარეზზე. 

დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის: 1ქალი და  42 კაცი. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რაგბით დაინტერესებულ ბავშვებისა და  მოზარდებისათვის სარაგბო 

სპორტის  ხელმისაწვდომობა. პირველ ლიგაში ასპარეზობა. 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
2022 საბაზისო 2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

სარაგბო ლიგაში 

ასპარეზობა 

პირველ ლიგაში 

ასპარეზობა 

პირველ 

ლიგაში 

ასპარეზობა 

პირველ ლიგაში 

ასპარეზობის 

შეუძლებლობა  

მოთამაშეთა მიღებული 

ტრამვები 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 03 668.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში თორღვაშვილის ქუჩაზე არსებული ფეხბურთის 

მოედნის რეაბილიტაცია.აგრეთვე განხორციელდება თემურ მაღრაძის სახელობის საფეხბურთო მოედნის 

რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა და განხორციელდება უნივერმაღის მიმდებარედ 

საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა და გამართული  სათამაშო მოედანი. 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორტით დაინტერესებულ ბავშვებისა და  მოზარდებისათვის სპორტული 

ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა. 



 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 
2022 საბაზისო 2023 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

რეაბილიტირებული 

სპორტული მოედანი 10 

12 სპორტული 

ობიექტის შესაძლო 

ვადაში 

დაუსრულებლობა 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

 

 

 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი  ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ხელოვნებით დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 

სახელოვნებო  

განათლება/მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ ბავშვებთან % 

 

69 

80 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% 

ბავშვთა ავადობა, 

გაცდენები 

ახალგაზრდული პროგრამით 

კმაყოფილი მოსახლეობა/მთლიან 

მოსახლეობასთან 

65 70 
უკმაყოფილო 

მოსახლეობა 

შესაძლო დაფინანსების 

არ ქონა 

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

 კულტურის სფეროს განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02  
3035.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 

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)  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი 

საქმიანობები; აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის 

სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. 

ქვეპროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებლად 

ფუნქციონირება. კულტურის სახლების, სამუსიკო და სახელოვნებო 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. 



შუალედური შედეგი (OUTPUT)  2022 საბაზისო 2022 ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ხელოვნებით დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 

სახელოვნებო  განათლება 

 

 

1348 
1562 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% 

ბავშვთა ავადობა, 

გაცდენები 

ჩატარებული კულტურული 

ღონისძიები 
3 

4 ღონისძიების 

ჩატარების 

შეუძლებლობა პანდემია 

რეაბილიტირებული კულტურის 

ობიექტები 
3 

4 კულტურის 

ობიექტის შესაძლო 

ვადაში 

დაუსრულებლობა 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

რეაბილიტირებული სპორტის 

ობიექტები 
10 

12 

სპორტული 

ობიექტის შესაძლო 

ვადაში 

დაუსრულებლობა 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

ახალგაზრდული პროგრამის 

მონაწილეთა რაოდენობა 
142 

142 

სრულად 

აუთვისებლობა 

მომართვიანობის არ 

არსებობა 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 

 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

01 
2685.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ 

სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური 

სკოლა; ააიპ სახელოვნებო სკოლა; ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა; (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას). 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

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. თეატრებში 

იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.   

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ხელოვნებით 

დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია 

სახელოვნებო  

განათლება/მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ მოზარდებთან% 

69 

80 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% ბავშვთა ავადობა, გაცდენები 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 



მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ხელოვნებით 

დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია 

სახელოვნებო  განათლება 

 

 

1348 

1562 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% ბავშვთა ავადობა, გაცდენები 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 01 01 385.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდ 

რო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის 

პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, 

მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული 

მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება 

მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში 

როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. 

სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, ვიოლინოს,ვოკალური, გიტარის და საესტრადო განყოფილებები. 

აგრეთვე ფოკლორული გუნდი ,,იმერეთი“,ბიჭების გუნდი და ქართული ხალხური საკრავების გუნდი. 

სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის:  240 გოგო; 136 ბიჭი,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 84 მოსწავლე. 

დასაქმებულთა რიცხოვნობა შეადგენს 47 თანამშრომელს, მათ შორის:  41ქალი და 6კაცი. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

N1 სამუსიკო სკოლის წლის განმავლობაში  შეუფერხებლი ფუნქციონირება. სრულად არის 

დაკმაყოფილებული  დაწყებით სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და 

მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და 

ფესტივალებში 

 



შეფასების ინდიკატორები 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

 2022  წელი 

საბაზისო 

2023 

წელი  
ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ხელოვნებით 

დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია 

მუსიკალური განათლება 

 

360 

 

365 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის დაუსწრებლობა -

5% 

ბავშვთა ავადობა, 

გაცდენები 

 

 

 

ქვეპროგრამ

ის 

დასახელება  

კოდი 
  

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

01 02 
275.0 

ქვეპროგრამი

ს 

განმახორციე

ლებელი 

სამსახური 

ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლა 

ქვეპროგრამი

ს აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  

N2 სამუსიკო სკოლას 

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების 

განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; 

განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, 

ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული 

ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, 

კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. 

სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის 

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

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

დასაქმებულთა რიცხოვნობა შეადგენს 24 თანამშრომელს, მათ შორის:  21ქალი და 3 კაცი. 

ქვეპროგრამი

ს მიზანი და 

მოსალოდნე

ლი 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 

 



შეფასების ინდიკატორები 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა 
შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ხელოვნებით 

დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია 

მუსიკალური განათლება 

 

170 

 

173 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -

5% ბავშვთა ავადობა, გაცდენები 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

 სახვითი ხელოვნების განვითარება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

01 03 
195.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი 

ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი), რომელთაც 

ასწავლის 13 პედაგოგი (მათ შორის ქალი 5; კაცი 8). 

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: სახვითი ხელოვნების 

სფეროში შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული 

მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. 

ქვეპროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

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. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 

წელისაბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ხელოვნებით დაინტერესებული  

მოზარდებისათვის 

ხელმისაწვდომია სახვითი 

განათლება 

48 

238 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% 

ბავშვთა ავადობა, 

გაცდენები 

 

 

 



ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 

 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

01 04 
350.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა. 

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  

საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო 

პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. სკოლაში დასაქმებულია 61 ქალი. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მკითხველთა მაქსიმალური დაკმაყოფილება მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მკითხველთა 

ხელმისაწვდომობა 

4500 

4600 
მკითხველთა 

რაოდენობა -7% 

მიმართვიანობა, შესაბამისი 

ლითერათურის არარსებობა 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
    სასწავლო საგანმანათლებლო და   

კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის 

ფუნქციონირება 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 01 

05 
1480.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ 

შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული 

ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი 

განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 

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

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

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 

მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო474 და ბიჭი 272) და 28 პედაგოგს, მათ შორის 17 ქალი და 10 კაცი. 



ცენტრი ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: 

ქართული-ხალხური ცეკვების სკოლა; სამეჯლისო სპორტული ცეკვების სკოლა;მუსიკალური სკოლა; 

ხალხური საკრავების გუნდი; საესტრადო ბენდი; ჭადრაკის წრე. აგრთვე ფუნქციონირებს თეატრალური 

სტუდია. 

 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

კულტურული და შემოქმედებითი დონის ამაღლება, პოპულარიზაცია, მონაწილეობის მიღება 

კულტურული ღონისძიებებში  საერთაშორისო და რეგიონალური მაშტაბით. 

 

 

 

შეფასების ინდიკატორები 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

ჩატარებული ღონისძიებების 

რაოდენობა 
4 4 ღონისძიების ჩატარების 

შეუძლებლობა პანდემია 

ხელოვნებით 

დაინტერესებული 

ბავშვებისათვის ხელოვნების 

სხვადასხვა სფეროს 

ხელმისაწვდომობა 

770 

786 

ბავშვთა შესაძლო 

ოდენობის 

დაუსწრებლობა -5% 

ბავშვთა ავადობა, 

გაცდენები 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

კულტურული ღონისძიებები 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 

02 
100.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე 

ღონისძიებების, ორგანიზებას; 

განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა, სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ 

და სხვა ღონისძიებები. 

 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგისამსახური 

ჩატარებული ჭიათურობის, ახალი წლის  და სხვა ღონისძიებები. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 



ჩატარებულ მღონისძიებათა 

რაოდენობა 
4 

4 

ღონისძიების ჩატარების 

შეუძლებლობა პანდემია 

 

 

ქვეპროგრამ

ის 

დასახელება  

კოდი 
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია მშენებლობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 03 130.0 

ქვეპროგრამი

ს 

განმახორციე

ლებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამი

ს აღწერა 

ვინაიდან დღეის მდგომარეობით დაზიანებილია კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის დიდი და პატარა 

დარბაზი, საჭირო გახდა მათი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ძველი სკამების ჩანაცვლება 

ახლით.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურაში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს 

რომელიც განხორციელდება რ.გ-ფონდითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით.აგრეთვე 

განხორციელდება ქორწინების (რიტუალების სახლის)შიდა ინტერიერის კეთილმოწყობა. 

 

ქვეპროგრამი

ს მიზანი და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

კომფორტული გარემოს შექმნა, კულტურულ ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებისათვის. 

განახლებული და რეაბიტირებული კულტურისა და ქორწინების სახლი სახლი. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების 

აღწერა შესაძლო რისკები 

რეაბილიტირებული კულტურის 

ობიექტი 
3 

5 

კულტურის 

ობიექტის 

შესაძლო ვადაში 

დაუსრულებლობა 

არაკეთილშინდისიერი 

შემსრულებელი 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 04 120.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის და საჩხერის ეპარქიაში  (მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე) ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის 

ფინანსური  დახმარების გაწევას. 

 

 



ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მომართვიანობის შესაბამისად გაწეული  ფინანსური დახმარება. 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების 

აღწერა შესაძლო რისკები 

დაფინანსებული ეკლესია 

მონასტრების მშენებლობა 
2 

4 

შესაძლო 

დაუფინანსებლობა მომართვიანობის არ არსებობა 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კდი 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

 

 

2023 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 03 120.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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; 

 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი პროგრამით დათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად დაფინანსება, 

მომართვიანობის შესაბამისად. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
 2022 წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

დაჯილდოებულ წარმატებულ 

მოსწავლეთა რაოდენობა 
20 20 სრულად 

აუთვისებლობა 

მომართვიანობის არ 

არსებობა 



დაჯილდოებულ წარმატებულ 

სტუდენტთა რაოდენობა 
30 30 სრულად 

აუთვისებლობა 

მომართვიანობის არ 

არსებობა 

დაჯილდოებულ წარმატებულ 

სპორტსმენთა რაოდენობა 
45 45 სრულად 

აუთვისებლობა 

მომართვიანობის არ 

არსებობა 

დაჯილდოებულ წარმატებულ 

მწვრთნელთა რაოდენობა 
45 

45 

სრულად 

აუთვისებლობა 

მომართვიანობის არ 

არსებობა 

ჩატარებულ ინტელექტუალურ-

შემოქმედებითი ღონისძიებების 

რაოდენობა 

2 

2 

ღონისძიებების 

ჩაუტარებლობა 

შემსრულებლის 

არაკეთილსინდისიერი 

ქმედება, 

პანდემია 

 

 

 

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. 

 ათასი ლარი 

პრიორიტეტის 

კოდი 
პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2766 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 227 

06 01 01             საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 195 

06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 32 

06 02    სოციალური დაცვა 2539.0 

06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1388 

06 02 01 01 
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-

ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 
1100 

06 02 01 02 
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა 

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 
46 

06 02 01 03 
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

დახმარება 
190 

06 02 01 04 
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა 

დახმარება 
150 



06 02 01 05 

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად 

დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

პირთა დახმარება 

2 

06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 5 

06 02 03 უფასო სასადილო 250 

06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 63 

06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 26 

06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 11 

06 02 04 03 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 
4 

06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 22 

06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 655 

06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა  90 

06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა  100 

06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 140 

06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 325 

06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 100 

06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 78 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ჯანმრთელობის დაცვა 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 01  227.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

პროგრამა მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის 

ფუნქციონირებასა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამის (წითელი ჯვრის 

ჭიათურის ფილიალის დაფინანსებას) დაფინანსებას  



ქვეპროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის ჩატარებული პრევენციულო ღონისძიებების და 

მონიტორინგი 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 01 01 195.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა 

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

ცენტრი 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება 

არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს 

ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების 

მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი 

საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების 

უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, 

სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური 

ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების 

გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა 

ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში 

სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ 

დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის 

კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული 

იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური 

კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 

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

პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 

ქვეპროგრამის აღწერა 
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და 

საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;  



ქვეპროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის ჩატარებული პრევენციულო ღონისძიებების და 

მონიტორინგი 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

პრევენციული 

ღონისძიებებით მოცული 

მოსახლეობა% 

95 

95 

პრევენციული 

ღონისძიებით 

მოცული მოსახლეობა 

-5%-ით ნაკლები  

საჭირო ოდენობის 

მედიკამენტების 

მოუწოდებლობა,პერსონალის 

ავადობა 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა შესაძლო რისკები 

ჩატარებულ პრევენციულ 

ღონისძიებათა რაოდენობა 
4 

4 

ჩატარებულ 

ღონისძიებათა 

ნაკლები რაოდენობა  

საჭირო ოდენობის 

მედიკამენტების 

მოუწოდებლობა,პერსონალის 

ავადობა 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 01 

02 

32.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის 

თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებს. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 



წითელი ჯვრის ღონისძიებით 

მოსარგებლე ბენეფიციარი 130 130 
ბენეფიციართა ნაკლები 

რაოდენობა -4% 

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     სოციალური პროგრამები  06 02 

 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ 

მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას  გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სოციალური დახმარება კი 

გაიცემა შემდეგი მიმართულებით: სამკურნალო- საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული გამოკვლევების 

დაფინანსება; პროგრამულ ჰემოდიალეზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება; 

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი 

დაავადების მქონე პირთა დახმარება; რადიაქტიური ნივთიერებების  ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ პირთა 

ერთჯერადი დახმარება; ომის ვეტერანთა დაკრძალვისათვის ნაწილობრივ დახმარება; უფასო სასადილოს 

დაფინანსება სადაც იკვებება 180-მდე პირი; გაიცემა ხანდაზმულთა 95 წელი და ზევით ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარება; დევნილებს გაეწევათ ერთჯერადი სოციალური დახმარება; საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; გაიცემა ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარება მარჩანალდაკარგულთა დასახმარებლად; გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 

მრავალშვილიანებისა და ახალშობილთა ოჯახებზე; შეჭირვებულ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი დახმარება; სტიქის 

და სხვა მოვლენათა შედეგად დარჩენილ უსახლკაროებს გაეწევათ დახმარება საცხოვრებლით; სტიქიის შედეგად 

დაზარალებულებს მიეცემათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 5000 ლარამდე საცხოვრებელი სახლის 

დაზიანებისათვის და 1000 ლარამდე დამხმარე ნაგებობის დაზიანებისათვის. 

 

 



პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 01 1388.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

სოციალური პროგრამებით 

კმაყოფილი მოსახლეობა% 
85 

90 

კმაყოფილი მოსახლეობის 

ნაკლები რაოდენობა -4% 

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა 

 პროგრამის შესახებ 

ინფორმაციის არ არსებობა 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა  შესაძლო რისკები 

მომართვიანობის შესაბამისად 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 

2630 

2647 

კმაყოფილი მოსახლეობის 

ნაკლები რაოდენობა -105კაცი  

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა 

 პროგრამის შესახებ 

ინფორმაციის არ არსებობა 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო 

ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების 

თანადაფინანსება 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 01 

01 

1000.0 



ქვეპროგრამ

ის 

განმახორციე

ლებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 
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. 
 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა 

რაოდენობა (კაცი) 1000 1100 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა 

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 

01 02 
46.0 



ქვეპროგრამ

ის 

განმახორცი

ელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის აღწერა 

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. 
 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 

2023 

წელი 
ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 32 32 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

დახმარება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 01 

03 
190.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დახმარების გაწევა კომუნალურ გადასახადებში 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

 



შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 500 500 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  

პირთა დახმარება 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 01 

04 

 

150.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით 
განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 
დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ 
ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის 
ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს.  
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 900 900 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად 

დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა   

დახმარება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 01 

05 
2.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციე

ლებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯან 

დაცვის სამსახური 



ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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.  
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
10 10 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 02 5.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

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 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარით. 

 

შუალედური შედეგი (OUTPUT) 
2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 3 20 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდ

ი 
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 



06 02 

03 
250.0 

ქვეპროგრამ

ის 

განმახორცი

ელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის აღწერა 

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 185-მდე 
ბენეფიციარს. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის 

მიერ. 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების 

ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 185 ბენეფიციარამდე 

კვებით უზრუნველყოფა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
185 185 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 04 63.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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; 
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 



 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
198 198 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 04 01 26.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება   

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 42 42 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა --

2% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

დევნილთა სოციალური დაცვა 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 

04 02 

11.0 



ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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. 
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

  

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 

2023 

წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
69 69 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

დაღუპულ მეომართა ოჯახების  ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 04 

03 
4.0 

ქვეპროგრამ

ის 

განმახორცი

ელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის აღწერა 

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. 
 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 



დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
6 

 

6 

 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური 

დახმარება 

 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 04 04 
22.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 
მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის 
ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. 
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
81 81 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება 

 

კოდი 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

 

2023  წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 05 655.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 1527 1527 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 

 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02  05 

01 

90.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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. 
 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 



მოსალოდნელ

ი შედეგი 

 

შეფასების ინდიკატორები 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
300 300 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა -

5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 05 

02 
100.0 

ქვეპროგრამ

ის 

განმახორცი

ელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის 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. 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შეფასების ინდიკატორები 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების აღწერა 

% 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
850 850 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 



პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

შეჭირვებულ ოჯახთა  სოციალური დაცვა 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 

05 03 
140.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ეკონონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
29 29 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები 

მომართვიანობა 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02 05 

04 
325.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

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; 

განხორციელდება ჭიათურაში პატარიძის ქუჩაზე  დაზიანებულ მრავალსართულიან საცხოვრებელ 

კორპუსში მცხოვრებთათვის კომპენსაციის გაცემა. 

ქვეპროგრამის 

მიზანი და 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.   

 

 

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი 

ცდომილების 

აღწერა % 
შესაძლო რისკები 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 27 27 

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა -5% 

 

მოქალაქეთა ნაკლები მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდ

ი 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა 

დახმარება 

2023 წლის დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 02  

06 
100.0 

ქვეპროგრამ

ის 

განმახორცი

ელებელი 

სამსახური 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამ

ის 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 შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის 
მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი 
სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-
ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 
 

ქვეპროგრამ

ის მიზანი 

და 

მოსალოდნე

ლი შედეგი 

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა 

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.    

 

შუალედური შედეგი 

(OUTPUT) 

2022  წელი 

საბაზისო 
2023 წელი ცდომილების აღწერა % შესაძლო რისკები 
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