
ა.1.)

1. მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის 

დაცვა

0702

1. სამედიცინო 

მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა

           5,261,380                   5,261,380                   5,185,900                            5,185,900  

0703
2. საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვა
              773,288                      754,148                       748,866                               729,315  

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
           6,034,668                   6,015,528                   5,934,766                            5,915,215  

1. მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის 

დაცვა

0702

1. სამედიცინო 

მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა

           5,261,380                   5,261,380                   5,185,900                            5,185,900  

0703
2. საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვა
              773,288                      754,148                       748,866                               729,315  

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
           6,034,668                   6,015,528                   5,934,766                            5,915,215  

ა.2.)სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა:

ბ.1) სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

მთლიანი

პროგნოზი

მ.შ. რესპუბ. 

ბიუჯეტიდან

მთლიანი საკასო

შესრულება

მ.შ. რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან

სულ პროგრამის ბიუჯეტი გასული წლის გეგმა  ფაქტი 

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა
                                    5,261,380                                                   5,185,900  

                                       420,000                                                      418,497  

8. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა

რეაბილიტაცია
                                       457,300                                                      456,902  

9. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე 

ხელშეწყობა
                                       190,400                                                      190,400  

                                       600,000                                                      599,014  

5. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო 

დახმარება
                                       742,400                                                      734,936  

6. თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალის გადამზადება
                                         19,980                                                        19,629  

4. ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური

დიაგნოსტიკური კვლევა

                                    1,373,500                                                   1,351,158  

2. გულის ქირურგია                                     1,243,800                                                   1,205,803  

3. სახსრების ენდოპროთეზირება                                        214,000                                                      209,561  

1. მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო 

დახმარება

პროგრამის განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და 

ღონისძიებები
გასული წლის გეგმა ფაქტი

პროგრამის დასახელება

7. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ

ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის კოდი 0702

ა) სამინისტროს/დაწესებულების პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა:

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

მთლიანი

პროგნოზი

მ.შ. რესპუბ. 

ბიუჯეტიდან

მთლიანი საკასო

შესრულება

მ.შ. რესპუბლიკური 

ბიუჯეტიდან



მიღწეულია
ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

√

√

√

√

√

√

√

√

√

გრძელდება 

უცვლელად

საჭიროებს 

მცირე 

კორექტირებ

ას

საჭიროებს 

საფუძვლიან 

კორექტირებას

√

საჭიროებს შეწყვეტას

დაგეგმილი

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები

1. ბენეფიციართა რაოდენობა 

2. მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა

მხარჯავი დაწესებულების 

რეკომენდაცია:

სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა

დაგეგმილი მდგომარეობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მოსახლეობისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

შენარჩუნება, გაუმჯობესება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები და 

ღონისძიებების შუალედური 

შედეგები

1. მოსახლეობის ინდივიდუალური 

სამედიცინო დახმარება

2. გულის ქირურგია

3. სახსრების ენდოპროთეზირება

4. ამბულატორიული 

მაღალტექნოლოგიური

დიაგნოსტიკური კვლევა

5. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი 

სამედიცინო დახმარება

პრიორიტეტის დასახელება, 

მიზანი 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 

განმახორციელებელი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიების 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამედიცინო პროგრამების გარეთ 

დარჩენილი რისკების მართვა და დაფინანსება. წლის განმავლობაში სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის ქვეპროგრმაების ფარგლებში სულ გაიცა 8683 

ვაუჩერი, სამედიცინო მომსახურება გაეწია და ანაზღაურებულია 8061 პაციენტის 

მკურნალობის ხარჯები. 622 ვაუჩერი გაუქმნდა სხვადასხვა მიზეზების გამო პაციენტებმა არ 

ჩაიტარა მკურნალობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა -  მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, მათ შორის 

სოციალურად დაუცველი კატეგორიებისათვის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკების 

მართვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

0702

6. თემის სამედიცინო პუნქტებში 

დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალის გადამზადება

7. ცერებრალური დამბლით 

დაავადებულ

ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

8. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა

რეაბილიტაცია

9. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის 

განვითარებაზე ხელშეწყობა

ფაქტობრივი

ფაქტობრივი მდგომარეობა

პროგრამის საბოლოო შედეგი

არსებითად მიღწეულია



√

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

ნაწილობრივ მიღწეულიამიღწეულია

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის კოდი 070202

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

070201

რეკომედაციის არგუმენტაცია

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

ბ.2) სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება

ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობისათვის 

მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ 

იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.რის შედეგადაც მცირდება 

მოსახლეობაში დაავადებების გართულების ალბათობა, შეზღუდული  შესაძლებლობების 

შემცირებისა  და ლეტალობის გამოსავლის რისკი. ქვეპროგრამით გასული წლის  

განმავლობაში აღებულია ვალდებულება 1935 პაციენტის მკურნალობის 

დაფინანსებისათვის. მკურნალობა დასრულებული და ფინანსური ანგარიშსწორება 

განხორციელებულია 1745 პაციენტზე. 

ქვეპროგრამის დასახელება გულის ქირურგია

2. ბენეფიციართა რაოდენობა 

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არსებითად 

მიღწეულია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

18-წლის ასაკიდან   მოსახლეობის    კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის 

დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის 

შეზღუდვის შემცირება. ქვეპროგრამით გასული წლის განმავლობაში აღებულია 

ვალდებულება  428 პაციენტის მკურნალობის დაფინანსებისათვის. მკურნალობა 

დასრულებული და ფინანსური ანგარიშსწორება განხორციელებულია 387 პაციენტზე. 

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

ბენეფიციარების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

შენარჩუნება,

შესაძლებლობების შეზღუდვის

შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  

ფინანსური რისკებისაგან დაცვა

პროგრამული დაფინანსების 

შედეგად 

გამოჯანმრთელდა/გაუმჯობესდა 

პაციენტთა97 %, გარდაიცვალა 0,2%

ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ 

დაფინანსებულია 1 351 158 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მომსახურეობა გაეწია  1935 პაციენტს.

დაგეგმილი

1. ბენეფიციარებისათვის  ფინანსური რისკების შემცირება 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა



√

√

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკურ 

კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამით გასული წლის 

განმავლობაში აღებულია ვალდებულება   2139 პაციენტის მკურნალობის 

დაფინანსებისათვის. გამოკვლევები ჩატარებულია და ფინანსური ანგარიშსწორება 

განხორციელებულია 2037 პაციენტზე. 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა 

ქვეპროგრამის კოდი 070204

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

2. ბენეფიციართა რაოდენობა 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მომსახურება გაეწია 74 პაციენტს

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გამოჯანმრთელება, გაუმჯობესება. 

შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება

პროგრამული დაფინანსებით

გამოჯანმრთელდა/გაუმჯობესდა 

პაციენტთა 99 %, 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციართა ჩართულობის მაჩვენებელი 100%

ქვეპროგრამის კოდი 070203

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის რესურსტევადი სახსრების 

ენდოპროთეზირების ჩატარებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

ქვეპროგრამით გასული წლის განმავლობაში აღებულია ვალდებულება 74  პაციენტის 

მკურნალობის დაფინანსებისათვის. მკურნალობა დასრულებული და ფინანსური 

ანგარიშსწორება განხორციელებულია 54 პაციენტზე. 

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება სახსრების ენდოპროთეზირება

ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციარებისათვის ფინანსური რისკების 

შემცირება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ 

დაფინანსებულია 1 205 803 ლარი

2. ბენეფიციართა რაოდენობა 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მომსახურეობა გაეწია 428 პაციენტს.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის შენარჩუნება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან 

დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

პროგრამული დაფინანსებით 

გამოჯანმრთელდა/გაუმჯობესდა 

პაციენტთა 92%, 

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია



√

√

ქვეპროგრამის დასახელება თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება

ქვეპროგრამის კოდი 070206

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. სოფლის მოსახელობის ჩართულობის მაჩვენებელი

ექიმამდელი სამედიცინო 

მომსახურეობა გაეწია 200 846 

სოფლის მოსახლეობას.

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამის ამოქმედებით

აჭარის სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი

სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი

სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და

სადიაგნოსტიკო საშუალებები.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის  

მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებითა 

და პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის 

საჭირო მედიკამენტებით და სადიაგნოსტიკო 

საშუალებებით უზრუნველყოფა.

ექიმამდელი სამედიცინო 

მომსახურეობა გაეწია 200 846 

სოფლის მოსახლეობას. თემის 

სამედიცინო პუნქტები 

უზრუნველყოფილია პირველადი  

სამედიცინო  დახმარებისათვის  

საჭირო  მედიკამენტების  

ყოველთვიური მარაგითა და 

სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

ქვეპროგრამის დასახელება სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კოდი 070205

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციართა რაოდენობა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში 

სამედიცინო მომსახურეობა გაეწია 

2139 პაციენტს.

2. ბენეფიციარებისათვის  ფინანსური რისკების 

შემცირება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ 

დაფინანსებულია 599 014 ლარი

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში 

დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით 

გამოწვეული გართულების პრევენცია 

მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

შემცირებულია დაგვიანებული

დიაგნოსტიკით გამოწვეული

გართულები 



√

√

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1 .ბენეფიციართა დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 98%

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების

დაფინანსება. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ტარიფით 350 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით

გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდება მომსახურების ღირებულების 100%-

ით. გასული წლის განმავლობაში 456 ბავშვზე გაცემულია 1239 ვაუჩერი, დაფინანსებულია

1196 ვაუჩერი, 43 ვაუჩერის მფლობელს სხვადასხვა მიზეზების გამო არ ჩაუტარდა

მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის მდგომარეობის  

გაუმჯობესება

456 ბენეფიციარს ნაწილობრივ 

გაუმჯობესდა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის კოდი 070207

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. თემის სამედიცინო პუნქტის ექთნების რაოდენობა 

228

 სულ გადამზადებულია 224 მედდა, მათ 

შორის:

 1) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში -44

 2) ქობულეთის მუნიციპალიტეტში - 46

3) ხულოს მუნიციპალიტეტში - 50

4) შუახევის მუნიციპალიტეტში - 45

5) ქედის მუნიციპალიტეტში - 39

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული ექთნების პროფესიული დონის ამაღლება, 

თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა, პრაქტიკული და თეორიული უნარ-

ჩვევების დახვეწა, შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

თემის  სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალის გადამზადება თანამედროვე 

მოთხოვნების შესაბამისად.

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით 

გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია 

შპს"პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტრი",რომელიც წინასწარ შეთანხმებული 

მომსახურების გეგმა გრაფიკით 

განახორციელებს მედდების გადამზადებას. 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



√

√

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების უზრუნველყოფა 

ავტომანქანებით

21 ავტომანქანა გადაეცა ხულო, 

შუახევის და ქედის 

მუნიციპალიტეტებს, კერძოდ: 

1. ხულო - 7

2. შუახევი - 7

3. ქედა -7

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში  სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების 

მობილურობის გაზრდის მიზნით მათთვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა. 

ქვეპროგრამის დაფინანსება განხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად, 

თანადაფინანსების პრინციპით

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მთის რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტრებისათვის მაღალი გამავლობის 

ავტომანქანების  შეძენა

მთის რეგიონის პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრებისათვის სულ 

გადაცემულია 21 მაღალი 

გამავლობის ავტომანქანა

ქვეპროგრამის დასახელება სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კოდი 070209

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. რეაბილიტაციის კურსის რაოდენობა 2642 კურსი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სქოლიოზით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვთათვის რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება, კურსის ღირებულება შესადგენს 178 

ლარს და ფინანსდება 100%-ით. 2014 წლის განმავლობაში სულ გაიცა 2868 ვაუჩერი, 

დაფინანსდა 2642 ვაუჩერი,  226 ვაუჩერის მფლობელმა არ ჩაიტარა რეაბილიტაციის კურსი.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის მდგომარეობის  

გაუმჯობესება

2642 ბენეფიციარის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა გაუმჯობესდა

ქვეპროგრამის დასახელება სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კოდი 070208

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის დასახელება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვაპროგრამის დასახელება



შედეგი 2– პრიორიტეტული 

საკითხის ირგვლივ სამიზნე 

ჯგუფებისა და მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის ზრდ

4. თემატურ/საგანმანათლებლო 

ღონისძიება–2

30 მაისი–  კონფერენცია ”იყავი თანამედროვე-აირჩიე 

ჯანმრთელობა”,  28 ნოემბერი – მოსწავლეთა  კონფერენცია  ”რაც 

აუცილებლად უნდა იცოდე”.  მონაწილეებს დაურიგდათ 

სუვენირები, ფლაერები, პოსტერები

1.   რეგიონში დაფიქსირებული 

ეპიდკვლევას დაქვემდებარებულ 

დაავადებათა შემთხვევები – 560 კერა

2.ანტირაბიული სამკურნალო-

პროფილაქტიკური  კურსის შეწყვეტილი 

შემთხვევები–783

წლის განმავლობაში ცენტრში დაფიქსირდა 

კლინ./ლაბორ.დადასტურებული ცოფის, პაციენტის მიერ  

ვაქცინაციის თვითნებურად შეწყვეტის    984 სასწრაფო 

შეტყობინება. ცოფზე საეჭვო კერაში განხორციელდა 196 

ვიზიტი; ხოლო ვეტსამსახურში  384 საკომუნიკაციო ვიზიტი, 

სულ 580, მ.შ.    ბათუმში –   146 ვიზიტი,  ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი –  256,    ხელვაჩაური –27, ქედა –  58, შუახევი 

–  57, ხულო  –  36 ვიზიტი.

ფაქტი

ღონისძიება N1– ეპიდზედამხედველობის განხორციელება,  ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

ხელშეწყობა

 რეგიონში  ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;  

–ინფექციური და პარაზიტული  დაავადებების კერის პირველადი  ეპიდკვლვევა,

– ეპიდსაწინააღმდეგო  ღონისძიებების ორგანიზება.

– ცხოვრების ჯანსაღი წესის   ხელშეწყობა; 

ღონისძიება N2–მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა   სამიზნე ჯგუფში

სამიზნე ჯგუფში (აჭარის ა.რ. საჯარო და კერძო სკოლების 1–8 კლასის მოსწავლეები, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები)   

სამედიცინო სკრინინგული გამოკვლევები,

–  დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში   სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია, 

–ინსტრუმენტულ– ლაბორატორიული გამოკვლევები;    

ღონისძიება N3–c ვირუსული ჰეპატიტის   დიაგნოსტიკა  მოზრდილ  მოსახლეობაში

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა: სკრინინგი სწრაფი მარტივი ტესტირებით, 

– კონფირმაცია (თვისობრივი):

ღონისძიება N4–ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში (სამიზნე ჯგუფი) 

აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  0–200 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე  ორსულთა  გამოკვლევა ფარისებრი 

ჯირკვლის პათოლოგიებზე: ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური გამოკვლევა , 

ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია  

ღონისძიება N5–კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში 

აჭარის ა.რ მაღალმთიანი რეგიონის (ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში) მოსახლეობის 

სამედიცინო–პროფილაქტიკური გასინჯვები კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით. კერძოდ:      

ა) ონკოლოგის, რადიოლოგის კონსულტაცია

ბ) პირველადი დიაგნოზის  დაზუსტების მიზნით საჭიროების შემთხვევაში:  

ონკოგინეკოლოგის,  ონკოუროლოგის, ონკოლარინგოლოგის კონსულტაცია, ციტოლოგიური გამოკვლევა,   PSA–ს 

განსაზღვრა, მამოგრაფია.

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

რეგიონში მალარიოგენული ტერიტორიის  პასპორტიზაციის 

შედეგად  აღირიცხა: ფიზიკური ფართობი - 628.8 ჰა    მ.შ. 

ანოფელოგენური - 511.79ჰა,  საანგარიშო პერიოდში, ბათუმში, 

ქედის,  შუახევის, ხულოს, ქობულეთის  და ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გამოკვლეულ იქნა:

 -3190.32ჰა ფართობი,  მ.შ.ანოფელოგენური 2520.94ჰა,

 -288 342 კვ მ შენობა-ნაგებობა, ინსექტიციდით დამუშავდა  102 

650  კვმ, დაგამბუზირდა 137.68ჰა წყალსატევი.     

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის კოდი .070302

3.აღრიცული ანოფელოგენური 

ტერიტორიების ფართობი– 464ჰა

გამოკვლეული წყალსატევების 

ფართობი –3838,56ჰა

729,315

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

შედეგი 1–  გადამდები და 

პარაზიტული დაავადებების 

შემთხვევების/ეპიდაფეთქებები

ს  ადრეული  დიაგნოსტიკა და 

მართვა,  ეპიდსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების დროული და 

ადექვატური მენეჯმენტი, 

ეპიდაფექთებათა 

ლოკალიზაცია.  

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის 

ინდიკატორები      დაგეგმილი  

აჭარის ტერიტორიაზე განხორციელდა  ეპიდკვლევას 

დაქვემდებარებულ დაავადებათა 732 კერის  კვლევა შესაბამისი 

804 ვიზიტით, მ.შ.ბათუმი –   426 კერა, 476 ვიზიტი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი –  118 კერა,   135 ვიზიტი,      ხელვაჩაური –  

166 კერა,  172 ვიზიტი,  ქედა –  3კერა, ვიზიტი- 3, შუახევი – 9 

კერა, 8 ვიზიტი. ხულო – 10 კერა, ვიზიტი-10.

754,148

პროგრამის დასახელება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

გასული წლის გეგმა ფაქტი

გასული წლის გეგმა

პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1. ქვეპროგრამა – დაავადებათა პრევენცია და 

პროფილატქიკა
351,548 329,279

პროგრამის კოდი .0703

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და 

ღონისძიებები

სულ პროგრამის ბიუჯეტი



მიღწეულია

ნაწილობრივ

 მიღწეულია მიუღწეველია

7.სასწავლო წლისათვის 1–8 კლასის 

მოსწავლეთა და საბავშვო ბაღის 

აღსარდელთა კონტინგენტის 90%

შედეგი 2– პრიორიტეტული 

საკითხის ირგვლივ სამიზნე 

ჯგუფებისა და მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის ზრდ
5.მოსწავლე–ახალგაზრდობის 

ჩართულობა საგანმანათლებლო 

შეხვედრებში– 252 შეხვედრა

ნარკომანიასთან ბრძოლოს მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 

არასამთავრობო სექტორისა და ნარკოლოგიური ცენტრის 

თანამონაწილეობით ჩატარდა შეხვედრა/დისკუსია  ქალაქ 

ბათუმის სკოლების უფროსკლასელებთან, მონაწილეებს 

გადაეცათ სხვადასხვა სიმბოლური საჩუქრები.     

რეგიონის სკოლებსა და ბაღებში  ჩატარდა ”ჯანმრთელობის 

გაკვეთილები ”.  

–ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის კომპონენტის 

ფარგლებში ჩატარდა 270 ვიზიტი,  337 შეხვედრა, 7127 

მსმენელი. მოსწავლეებში გავრცელდა   სხვადასხვა თემატიკის 

საინფორმაციო მასალა.        

 –მომზადდა ვიდეორგოლები:  ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

2014 წლის ღონისძიებები", ,,რეკომენდაცია მშობლებისათვის",  

"ფიზიკური აქტივობა”,”დიაბეტი”  , "ალერგიის პრევენცია",    

”2014 წლის პროგრამების შეჯამება”  .                                -დამზადდა 

სუვენირები (მაისურები, კეპები, სტიკერები, ჭიქები, 

გულსაბნევები), ფლაერები და პოსტერები.                                                             

-შექმნა აჭარის საზოგადოებრივი ცენტრის ვებ  გვერდი.                                                                                    

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის მიზნით სწრაფი მარტივი 

ტესტირება ჩაუტარდა 3000 ბენეფიციარს, მ.შ. ბათუმი–1306,  

ქობულეთი––648 , ხელვაჩაური –556 , ქედა –156 , შუახევი –159, 

ხულო –175.

დაავადებების ადრეული გამოვლენის მიზნით რეგიონის 

სკოლების 1–8 კლასელებსა და ბაღის აღსაზრდელებს შორის   43 

206–მა  ბენეფიციარმა გაიარა სკრინინგული გამკვლევა, მ.შ.   

9744–მა  ბაღის აღსაზრდელმა, 

კონსულტაცია - 172 824.

დიაგნოზის დადასტურების მიზნით თვისობრივი განსაზღვრა 

ჩაუტარდა 300 ბენეფიციარს.

შედეგი 4 - C ვირუსული 

ჰეპატიტის ინფიცირების 

სტატუსის განსაზღვრა,   

დაავადებასთან ასოცირებული 

გართულებების თავიდან 

აცილების შესაძლებლობა,  

ინფექციის სხვა პიროვნებებზე 

გადაცემის პრევენცია.  

9.დაგეგმილი და ჩატარებული 

სკრინინგული  კვლევები,  2500–ზე მეტი 

არაუმეტეს 3000–ისა

–პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით ჩატარდა  3311 

ინსტრუმენტულ– ლაბორატორიული გამოკვლევა,  მ.შ. 

რენტგენი -1294, ექოსკოპია- 640, ფარისებური ჯირკვლის ჰორმ. 

გამ-ვა-459, ვიზომეტრია- 252, ავტორეფრაქტომეტრია -390, 

ოფთალმოსკოპია - 209, სხვა-67,                                                            

-სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია-1363. 

შედეგი 3 - დაავადებებისა და 

მდგომარეობების ადრეული 

გამოვლენა და დიაგნოსტიკა,  

გართულებების თავიდან 

აცილება, დაავადებათა 

ქრონიზაციის შემცირება,  

სამედიცინო მომსახურეობის 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.

6.დაგეგმილი და  ჩატარებული 

სამედიცინო–სკრინინგული 

გამოკვლევები – 42000

შედეგი 5– ორსულებში 

გართულებათა თავიდან 

აცილება და ჯანმრთელი 

მომავალი თაობის ფორმირება

ჩატარებული ლაბორატორიული, 

ინსტრუმენტული გამოკვლელევები და 

ენდოკრინოლოგის 

კონულტაცია–არაუმეტეს2000 

ორსულისა

შედეგი 6– კიბოსა და კიბოსწინა 

დაავადებების ადრეული 

გამოვლენა, შემთხვევის 

დროული მკურნალობისა და 

სწორი მართვის მიზნით

10.კონფირმაციული (თვისობრივი) 

კვლევები -არაუმეტეს 10%

საანგარიშო პერიოდში რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლებში, 

საბავშვო ბაღებში განხორციელდა სულ 461 ვიზიტი, მ.შ. 

ბათუმში –249  ვიზიტი, 23 237 ბენეფიციარი, ქობულეთი–89 

ვიზიტი, 

8271 ბენეფიციარი, ხელვაჩაურში 50 ვიზიტი, 4968 ბენეფიციარი, 

ქედა –22 ვიზიტი, 1980 ბენეფიციარი, შუახევი–18 ვიზიტი, 1726 

ბენეფიციარი, ხულო 33 ვიზიტი, 3024 ბენეფიციარი.                      

8.სკრინინგის შემდგომი დამატებითი 

კონსულტაციის, ინსტრუმენტული და 

ლაბორატორიული გამოკვლევების 

რაოდენობა და სპექტრი, არაუმეტეს 5% 

–ისა.

ონკოლოგისა და რადიოლოგის მიერ 

ჩატარებული 

სამედიცინო–პროფილაქტიკური 

გასინჯვები  არანაკლებ  1600 

ბენეფიცარისა

საანგარიშო პერიოდში ონკოლოგიურ პათოლოგიათა ადრეული 

გამოვლენის მიზნით მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების  (ქედა, 

შუახევი, ხულო) პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე 

განხორციელდა 40 ვიზიტი, მ.შ.ქედაში–12, შუახევში–12, 

ხულოში–16, ღონისძიებით ისარგებლა 1707–მა  ბენეფიციარმა:      

მ.შ.  ქედის მუნიციპალიტეტში  -492 ბენეფიციარი, შუახევში - 

507, ხულოში - 708. 

სხვა  დიაგნოსტიკა, არანაკლებ 20–%ისა

პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით ჩატარდა: 

ონკოლარინგოლოგის - 419, ონკოუროლოგის - 443, 

ონკოგინეკოლოგის - 400 კონსულტაცია.     PSA  განსაზღვრა - 243, 

ციტოლოგია-140, მამოგრაფია-4. 

საანგარიშო პერიოდში: ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, 

ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური და 

ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა ჩაუტარდა   0–200 000 

სარეიტინგო ქულის მქონე 1314 ორსულს, მ.შ. ბათუმში–983, 

ხელვაჩაურში–114, ქობულეთში–54, ქედაში 53, შუახევში-31, 

ხულოში–79.

პრიორიტეტების კომისიის 

დასკვნა და რეკომენდაცია

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

არსებითად მიღწეულია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:



1. მოსახლეობის 

სოციალური 

დაცვა

0704 1. სოციალური დაცვა               787,959                      787,959                       784,572                               784,572  

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
              787,959                      787,959                       784,572                               784,572  

1. მოსახლეობის 

სოციალური 

დაცვა

0704 1. სოციალური დაცვა               787,959                      787,959                       784,572                               784,572  

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
              787,959                      787,959                       784,572                               784,572  

 სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

ბ.1) სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

მთლიანი 

პროგნოზი

მ.შ. რესპუბ. 

ბიუჯეტიდან

მთლიანი საკასო

შესრულება

მ.შ. რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

პროგრამის დასახელება
მთლიანი

პროგნოზი

მ.შ. რესპუბ. 

ბიუჯეტიდან

მთლიანი საკასო 

შესრულება

მ.შ. რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი 0704

პროგრამის განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და 

ღონისძიებები
გასული წლის გეგმა ფაქტი

1. 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე 

ერთჯერადი დახმარება
                                         58,000                                                        58,000  

                                                      88,500  

5. მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა
                                         96,959                                                        96,866  

2. ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი 

მატერიალური დახამრება
                                       139,000                                                      137,000  

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით 

უზრუნველყოფა

                                         66,000                                                        65,855  

სულ პროგრამის ბიუჯეტი გასული წლის გეგმა  ფაქტი 

6. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია
                                         18,500  

                                                      78,000  

4. სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის 

აპარატებით უზრუნველყოფა
                                         88,500  

სოციალური დაცვა                                        787,959                                                      784,572  

                                       243,000                                                      241,851  

                                                      18,500  

7. სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის 

ანაზღაურება

მოსახლეობის სოციალური დაცვა - პრიორიტეტის მიზანია  მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიების 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სოფლებში საექიმო კადრების დამაგრება; სოციალურად 

დაუცველი  და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობრბის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა 

პროგრამის კოდი 0704

                                         78,000  

პრიორიტეტის დასახელება, 

მიზანი 

პროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

8. 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს 

ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება



მიღწეულია
ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

√

√

√

√

√

√

√

√

გრძელდება 

უცვლელად

საჭიროებს 

მცირე 

კორექტირებ

ას

საჭიროებს 

საფუძვლიან 

კორექტირებას

√

6. შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური 

ადაპტაცია

1. 100 წელს გადაცილებულ 

მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

2. ახალშობილი ტყუპების ოჯახების 

ერთჯერადი მატერიალური დახამრება

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

5. მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით 

გათვალისწინებული 
არსებითად მიღწეულია

პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის  მატერიალური 

დახმარებების გაცემა;  პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  უზრუნველყოფა 

დამხმარე საშუალებებით. სოფლებში საექიმო კადრების დამაგრების მიზნით მათი მატერიალური 

სტიმულირება და სოციალური დაცვის სხვა ღონისძიებების გატარება.სოციალური და სტიქიის შედეგად 

დაზარალებულ ოჯახების საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა.

4. სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა 

სმენის აპარატებით უზრუნველყოფაა

8. 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 

2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა 

ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვა

რეკომედაციის არგუმენტაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

დამხმარე   საშუალებებზე   და   თავშესაფარზე   

ბენეფიციართა   მოთხოვნის   დაკმაყოფილება,   

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების სოციალური 

დახმარება 

დამხმარე საშუალებებზე და თავშესაფარზე ბენეფიციართა 

მოთხოვნის დაკმაყოფილება

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

7. სოფლის ექიმების დამატებითი 

შრომის ანაზღაურება

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

მხარჯავი დაწესებულების 

რეკომენდაცია:

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება

საჭიროებს შეწყვეტას

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის კოდი 070401

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



√

√

ფაქტობრივი მდგომარეობა

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური 

დახმარება

58 ბენეფიციარის სოციალურ-

ეკონომიური მდგომარეობა 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. 100  და მეტი წლის მოქალაქეების რაოდენობა. 58  ბენეფიციარი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევას თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. დახმარება 

ბენეფიციარებს გადაეცემა სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. გასული 

წლის განმავლობაში დახმარება გადაეცა 58 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

დაგეგმილი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება

69 ოჯახის მატერიალური 

მდგომარეობა ნაწილობრივ 

გაუმჯობესდა

ქვეპროგრამის დასახელება ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახამრება

ქვეპროგრამის კოდი 070402

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციართა რაოდენობა 137 ახალშობილი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაცემა იმ  ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი -  2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 

ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის ოდენობით (ტყუპისცალზე -1000 ლარი) და ა.შ. დახმარების 

თანხა ჩაირიცხება მშობლის (დედის ან მამის) საბანკო ანგარიშზე.  2014 წელს დახმარება 

გაეწია 69 ოჯახს - 137 ახალშობილს.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კოდი 070403

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



√

√

ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი 

გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება

220 ბენეფიციარის  გადაადგილების 

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციარების რაოდენობა 220 ბენეფიციარი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

ხანდაზმული მოქალაქეების უზრუნველყოფა გადაადგილების საშუალებით - სავარძელ-

ეტლით.  2014 წელს გაცემულია 224 ვაუჩერი, დაფინანსდა 220 ვაუჩერი.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა ცხოვრების

ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში მათი

ინტეგრაციის ამაღლება

311 ბენეფიციარის ცხოვრების 

ხარისხი გაუმჯობესდა, ამაღლდა 

მათი საზოგადიებაში ინტეგრაციის 

დონე

ქვეპროგრამის დასახელება სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კოდი 070404

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. ბენეფიციარების რაოდენობა 311 ბენეფიციარი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია  III-IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის მქონე 

მოქალაქეების (18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ნებისმიერი ხარისხის)   ციფრული სმენის 

აპარატებით უზრუნველყოფა. გასულ წელს სულ გაიცა 311 ვაუჩერი, დაფინანსდა 291 

ვაუჩერი(300 აპარატი).

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის კოდი 070405

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



√

√

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში 

ინტეგრაცია

24  ბენეფიციარის სოციალური 

მდგომარეობა გაუმჯობესდა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა  24 ბენეფიციარი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიუსაფარ დედებისა და ბავშვების 

დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით უზრუნველყოფა,   ბენეფიციარების სადღეღამისო 

მომსახურება სამჯერადი კვებით,  ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება, მათი  

უზრუნველყოფა ტანისამოსითა და პირადი ჰიგიენის ნივთებით, ბენეფიციართა 

ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, 

დასაქმებაში დახმარება, სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალური უნარ-

ჩვევების სწავლება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 17 ლარი დღეში. 12 თვის 

განმავლობაში საცხოვრებლის მომსახურებით ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების

სოციალური ადაპტაციის ამაღლება და

საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესება

სოციალური ადაპტაციის კურსი

ჩაუტარდა 37 ბავშვს

ქვეპროგრამის დასახელება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

ქვეპროგრამის კოდი 070405

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 37 ბენეფიციარი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

25 დღიანი კურსის განმავლობაში ხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება,      

მათი ფსიქოლოგიური დახმარება,სადღეღამისო მომსახურება   კვებით, სოციალური უნარ-

ჩვევების სწავლება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 20 ლარი დღეში. გასული წლის 

განმავლობაში სულ გაცემულია 37 ვაუჩერი, აქედან დაფინანსებულია 37.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის კოდი 070407

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



√

√

ა.2.) სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა:

სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრება, სოფლის 

მოსახლეობისათვის უწყვეტი ბაზისური, ხარისხიანი  

სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.

93,733 პაციენტს გაეწია უწყვეტი 

სამედიცინო მომსახურება

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. სოფლის ექიმების ადგილზე დამაგრება

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში 

დასაქმებულია სულ 40 ექიმი, ხოლო 

ხელვაჩაურის და ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრება და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების 

გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტების  სოფლის   მოსახლეობისათვის  ბაზისური,   უწყვეტი   

სამედიცინო   მომსახურებისათვის   სოფლის ექიმების   მატერიალური სტიმულირება 

მათთვის ხელფასის   დანამატის დანიშვნით, მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, 

შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის 

სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის კოდი 070409

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1. ბენეფიციართა რაოდენობა 40 ბენეფიციარი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად 

დაღუპულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 16 სამხედრო 

მოსამსახურის, ასევე, 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს 

დაღუპულ 2 მეომრის ოჯახზე მატერიალური დახმარების გაწევას. დედისა და ქალთა საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების  დედებსა    და  მეუღლეებს 

თითოეულს 1000  ლარის  ოდენობით,  სულ  22  ბენეფიციარს, ხოლო აგვისტოს თვეში ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება გაეწევა 18 მეომრის ოჯახს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით. დახმარების თანხა 

ჩაერიცხა 21 ბენეფიციარს და 19 ოჯახს.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება

ომში  დაღუპული 18 მეომრის  21 

დედას და მეუღლეს და 19 ოჯახს 

გაეწია სოციალური დახმარება 

მხარჯავი დაწესებულების შეფასება:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
ნაწილობრივ მიღწეულია მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

მხარჯავი დაწესებულების 

არგუმენტაცია:

პრიორიტეტების კომისიის 

შეფასება და რეკომენდაცია

შრომის ბაზრის კვლევა

0705

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 



ბ.1) სამინისტროს/საქვეუწყებო დაწესებულების პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია
მიუღწეველია

V

გრძელდება უცვლელად

საჭიროებს 

მცირე 

კორექტირებას

საჭიროებს 

საფუძვლიან 

კორექტირებას

საჭიროებს შეწყვეტას

1. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ყველაზე მეტი მოთხოვნაა 

შემდეგ სპეციალობებზე: მენეჯერი, ტექნიკოსი, მძიმე ტექნიკის 

ოპერატორი, ბუღალტერი, მიმტანი, მზარეული,მოლარე 

ოპერატორი, უცხო ენების მცოდნე და ა.შ.

მხარჯავი დაწესებულების 

რეკომენდაცია:

პროგრამა

რეკომედაციის არგუმენტაცია

პრიორიტეტების კომისიის შეფასება და 

რეკომენდაცია

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

1.შრომის ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი

პროფესიების გამორკვევა

2.შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების

ბალანსზე სრული ინფორმაციის მოპოვება

1.დეფიციტური და მოთხოვნადი პროფესიების დადგენა და 

კადრების მომზადება-გადამზადების სისტემის სრულყოფის 

მიზნით 2.რეკომენდაციების შემუშავება. 

სამუშაო ძალაზე დამსაქმებელთა მოთხოვნის სიტუაციური 

შესწავლა-ანალიზი; 

3.სამუშაო ძალაზე მიმდინარე და პერსპექტიული მოთხოვნის 

განსაზღვრა პროფესიებისა და სპეციალობების მიხედვით; 

4.ცალკეული პროფესიის მომუშავეების პროფესიული ცოდნისა 

და უნარ-ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა მოთხოვნების შესწავლა; 

5.კადრების კვალიფიკაციით დამსაქმებელთა კმაყოფილების 

დონის შეფასება; 

პროგრამის საბოლოო შედეგი

0705

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აჭარის რეგიონში შრომის ბაზრის კვლევა. ამ მიმართულებით ბიზნეს და 

სახელმწიფო ორგანიზაციებში არსებული მდგომარეობის შეფასება საწარმოთა/ორგანიზაციათა 

წარმომადგენლების მხრიდან და არსებული პრობლემების კვლევა. 

კვლევის ჩასატარებლად გამოყენებულ იქნა თვისებრივი კვლევის სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდი. 

სიღრმისეული ინტერვიუები წარმოებდა პირისპირ ინტერვიუირების (ინტერვიუერი-რესპონდენტი) 

ტექნიკით. ინტერვიუსათვის გამოიყენებულ იქნა არასტრუქტურირებული კითხვარი, სადაც ყოველი 

შემდგომი კითხვის ფორმულირება გამომდინარეობდა რესპონდენტის მიერ წინა კითხვაზე გაცემული 

პასუხიდან. თითოეულ საკითხზე ჩაძიება მიმდინარეობდა მანამ, სანამ საკითხის გარშემო ახალი ინფორმაციის 

ან საინტერესო დეტალის მიღების შესაძლებლობა იდგა. მხოლოდ მას მერე განიხილებოდა  მომდევნო 

საკითხები.  

შემდეგ მომზადდა ინტერვიუების დეტალური ტრანსკრიპტები, რომელთა საფუძველზეც გაკეთდა მიღებული 

შედეგების ანალიზი.  კვლევის ფარგლებში  ჩატარდა 50 ინტერვიუ, მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნეს-

ირგანიზაციებისა და საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. რესპონდენტს წარმოადგენდა 

ორგანიზაციის მენეჯერი, დირექტორი, კადრების განყოფილების სპეციალისტი და სხვა ინფორმირებული 

პირები. 

ნაწილობრივ მიღწეულია

2.ინფორმაცია აჭარაში არსებულ 

ვაკანსიაზე

2.კვლევის შედეგად გამოვლინდა მთელი რიგი მაღალანაზღაურებადი 

პროფესიები, რომლებიც დეფიციტურია აჭარაში, კერძოდ ეს 

პროფესიებია: იურისტი, მშენებელ-ინჟინერი, ფინანსისტი, 

მარკეტინგის მენეჯერი, გაყიდვების მენეჯერი

დაგეგმილი ფაქტობრივი

1. მოთხოვნადი პროფესიების 

ჩამონათვალი

1240012400

პროგრამით 

1
სულ პროგრამის ბიუჯეტი

დასაქმების ხელშეწყობის მართვა

გასული წლის გეგმა

შრომის ბაზრის კვლევა

ფაქტი

გასული წლის გეგმა ფაქტი

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები და 

ღონისძიებების შუალედური 

შედეგები

პრიორიტეტის დასახელება, 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 


