
პროგრამ

ული 

კოდი

დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

040101
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 928 600 2 928 600 2 928 600 2 928 600 2 928 600

040102 რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 538 000 538 000 607 000 608 000 608 000

040103
ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის 

პროგრამა
2 218 100 2 218 100 1 600 000 1 000 000 500 000

040107 ეკონომიკური  ობსერვატორია 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500

0402 სახაზინო მომსახურება 208 800 208 800 205 800 205 800 205 800

0405 დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა 75 500 75 500 75 500 75 500 75 500

0406
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის 

მომსახურების მიწოდება და მართვა
274 500 274 500 274 500 274 500 274 500

0411
ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის 

ხელშეწყობა
320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

6 631 000 6 631 000 6 078 900 5 479 900 4 979 900

ფორმა # 1

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და 

ქვეპროგრამები
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

2 361 000 538 000 607 000 608 000 608 000

2 361 000 538 000 607 000 608 000 608 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

2 004 000 450 000 518 000 518 000 518 000

357 000 88 000 89 000 90 000 90 000

2 361 000 538 000 607 000 608 000 608 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობა გაზრდილია; ეფექტურად

მიმდინარეობს საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა; ეფექტური

საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი.

რეგიონის, როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი ადგილის ცნობადობის ამაღლება; ქონების მართვისა და

პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის 

პრომოუშენი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა

სულ პროგრამა

აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი. აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე

სახელმწიფო და აჭარის საკუთრებაში არსებული აქტივების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო

ღირებულების დადგენა, არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

040102
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ფორმა # 2.2

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

რეგიონის, როგორც 

საინვესტიციოდ 

მიმზიდველი 

ადგილის 

ცნობადობის 

ამაღლება;  ქონების 

მართვისა და 

პრივატიზების 

პროცესის 

ეფექტური 

ადმინისტრირება.

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 23)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 23)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 23)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 23)

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა 

და ეკონომიკის 

სამინისტროს ქონების 

მართვისა და 

პრივატიზების 

დეპარტამენტი,  და 

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი

აჭარის ა. რ. 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტროს 

ქონების მართვისა და 

პრივატიზების 

დეპარტამენტისა  და  

საინვესტიციო დეპარტამენტის 

მიერ მომზადებული   

კვარტალური და წლიური 

ანგარიშების მოწოდება

მოგროვების მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

13 000

12 2 500 30 000

14 2 400 33 600

150 40 6 000

1 5 400 5 400

88 000

 სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების   მოვლა-პატრონობა და შენახვა. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება
პროდუქტები

შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების (სასოფლო 

სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო) და ხაზობრივი 

ნაგებობების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების 

შეძენა 

ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და 

ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

არსებულ უძრავ ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების 

(ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა

სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და 

საიჯარო ღირებულების დადგენა,  მისი ეფექტურად 

მართვისა და განკარგვის მიზნით  

შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების (სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო) და ხაზობრივი

ნაგებობების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შეძენა; ელექტრონული აუქციონების განცხადების

განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების)

დროებით სამუშაოზე აყვანა; სახელმიწფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო

ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ქონების   მოვლა-პატრონობა და შენახვა. 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო 

ქონების მართვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 88 000

სულ ბიუჯეტი: 88 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა 
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შენობა-ნაგებობების, მიწის 

ნაკვეთების (სასოფლო 

სამეურნეო და არასასოფლო 

სამეურნეო) და ხაზობრივი 

ნაგებობების აგეგმვის 

საველე და კამერალური 

სამუშაოების შეძენა 

X X X X

ელექტრონული 

აუქციონების განცხადების 

განთავსებისა და ვაჭრობის 

პროცესის 

უზრუნველყოფის 

მომსახურეობის შეძენა

X X X X

 აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებულ 

უძრავ ქონებების დაცვის 

მიზნით დარაჯების 

(ყარაულების) დროებით 

სამუშაოზე აყვანა

X X X X

სახელმიწფო ქონებისა და 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების 

საბაზრო ღირებულებისა 

და საიჯარო ღირებულების 

დადგენა,  მისი ეფექტურად 

მართვისა და განკარგვის 

მიზნით;  

X X X X

 სახელმწიფო ქონებისა და 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების   

მოვლა-პატრონობა და 

შენახვა. 

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფლია ქონების ეფექტური მართვა და პრივატიზების პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების და 

ხაზობრივი ნაგებობების აგეგმვის საველე 

და კამერალური სამუშაოები (საჭიროების 

შესაბამისად) 

რაოდენობა
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა 

ხორციელდება

ელექტრონული აუქციონების მეშვეობით 

(12)

თვე
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებების 

დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) 

რაოდნობა (არაუმეტეს 14)

დასაქმებული
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

შრომითი 

ხელშეკრულება

სახელმიწფო ქონებისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების 

საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო 

ღირებულების დადგენის მიზნით 

მომზადებული აუდიტორული დასკვნების 

რაოდენობა  (არანაკლებ 150)

ცალი
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი; 

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

უზრუნველყოფლია ქონების 

ეფექტური მართვა და 

პრივატიზების პროცესი 

მიმდინარეობს შეუფერხებლად
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 000 50 50 000

1 25 000 25 000

1 50 000 50 000

20 16 250 325 000

450 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო 

მასალების მომზადება

X X

ვიდეო რგოლის დამზადება X X

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 450 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.

რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების და ვიდეო რგოლის

მომზადება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულისაინვესტიციო ქონების აღწერა

(რეესტრი) და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, რეგიონის შიგნით და გარეთ საინვესტიციო

ღონისძიებების ორგანიზება, მონაწილეობის უზრუნველყოფა და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის

წარმოჩენა. 

დასახელება
პროდუქტები

ვიდეო რგოლის დამზადება

საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ 

საპრომოუშენო მასალების მომზადება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

საინვესტიციო ქონების აღწერა (რეესტრი) და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა

სულ ბიუჯეტი: 450 000
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული 

საინვესტიციო ქონების აღწერა 

(რეესტრი) და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა

X X

საინვესტიციო ღონისძიებების 

ორგანიზება და მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ამაღლებულია რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცნობადობა
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მომზადებული საპრომოუშენო 

მასალები (1000)
ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

დამზადებული ვიდეო რგოლი 

(1)
ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა (1)
ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

საინვესტიციო ღონისძიებები, 

რომელიც ორგანიზებულია ან 

რომელშიც 

უზრუნველყოფილია 

მონაწილეობა (არანაკლებ 20)

ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი
კვარტალში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი

სააინვესტიციო დეპარტამენტის მიერ 

ორგანიზებული საინვესტიციო 

ღონისძიებები,  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროებისა და 

სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი  

ამაღლებულია 

რეგიონის 

საინვესტიციო 

მიმზიდველობა 

და ცნობადობა
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040103

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 318 100 2 218 100 1 600 000 1 000 000 500 000

სულ ბიუჯეტი: 5 318 100 2 218 100 1 600 000 1 000 000 500 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული 

საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების 

ურბანული განვითარება

127 600 127 600

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის 

კურორტების განვითარება
800 000 500 000 300 000

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობა
4 390 500 1 590 500 1 300 000 1 000 000 500 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 5 318 100 2 218 100 1 600 000 1 000 000 500 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების

ურბანული განვითარების დაგეგმარების დოკუმენტების შედგენა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მათ შორის

ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილების) განვითარების ხელშეწყობა, ტურისტული-დასასვენებელი

საპიკნიკე ადგილების მოწყობა და  საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა.

გონიო-კვარიათის მთიანი ზონის დაგეგმარება; დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობა; შემუშავებულია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში „ეთნოსოფელი“-ს კონცეფციის ძირითადი

მიმართულებები;

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების  მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა 

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

2019-2022 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების

ურბანული განვითარება და საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სარფის საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის დაგეგმარება; შედგენილია 

კურორტ ბეშუმის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი (მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა; განაშენიანების 

რეგულერების გეგმა);  დაწყებულია მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში  დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილის 

სამშენებლო სამუშაოები და შემუშავებულია ახალი ტურისტული მიმართულებებისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების გეგმა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე საკურორტო-სარეკრეაციო

ადგილების გეგმაზომიერი განვითარება. მოსახლეობისათვის და ტურისტებისთვის მიმზიდველი საკურორტო-

სარეკრეაციო ადგილების შექმნა.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი
2022 

წელი

შავი ზღვის სანაპირო 

ზოლში არსებული 

საკურორტო-

სარეკრეაციო 

ადგილებისთვის 

შექმნილი ურბანული 

განვითარების გეგმა

1 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები

მთის კურორტებისათვის 

შექმნილი ურბანული 

განვითარების გეგმა

1 1 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები

მთის კურორტებისათვის 

განვითარებისათვის 

განხორციელებული 

კაპიტალური პროექტები

1 1 1 1 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები

ახალი ტურისტული 

მიმართულებების 

განვითარება

2 2 2 2 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები და 

მუნიციპალიტეტებიდ

ან მოწოდებული 

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიებზე  

საკურორტო-

სარეკრეაციო 

ადგილების 

გეგმაზომიერი 

განვითარება. 

მოსახლეობისათვის და 

ტურისტებისთვის 

მიმზიდველი 

საკურორტო-

სარეკრეაციო 

ადგილების შექმნა.

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 127 600 127 600

127 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 

სარფის საკურორტო ადგილის 

მთიანი ზონის დაგეგმარება

х х х х

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 127 600

სულ ბიუჯეტი: 127 600

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სარფის საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის დაგეგმარების დოკუმენტის

შექმნა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების

ურბანული განვითარების დაგეგმარება, დასაგეგმარებელი ტერიტორიების მიმართ საინვესტიციო

პოტენციალის ამაღლება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-

სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარების დოკუმენტების შედგენა. 

დასახელება
პროდუქტები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სარფის 

საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის დაგეგმარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 

სარფის საკურორტო ადგილის 

მთიანი ზონის დაგეგმარების 

დოკუმენტის შექმნა.

შედგენილია 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში, 

სარფის საკურორტო 

ადგილის მთიანი ზონის 

დაგეგმარების 

დოკუმენტი

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

ერთჯერადი
აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

საპროექტო 

სამუშაოებს 

დასრულების 

მიღება-ჩაბარების 

აქტები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 500 000 500 000

500 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კურორტ ბეშუმის 

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტის 

შედგენა

х х х х

 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 500 000

სულ ბიუჯეტი: 500 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შედგენილია კურორტ ბეშუმის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება, მათი პოპულარიზაციის გაზრდა,

საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე ხელშეწყობა, მთის რეგიონის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა.

კურორტ ბეშუმის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტის შედგენა (განვითარების კონცეფცია, მიწათსარგებლობის

გენერალური გეგმა, განაშენიანების რეგულირების გეგმა)

დასახელება
პროდუქტები

კურორტ ბეშუმის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტის 

შედგენა
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედგენილია კურორტ ბეშუმის 

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი

შედგენილია კურორტ 

ბეშუმის განვითარების 

კონცეფცია, 

მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმა, 

განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა

ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

ერთჯერადი
აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

საპროექტო 

სამუშაოებს 

დასრულების 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010304

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 1 090 500 1 090 500

5 100 000 500 000

1 590 500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში  

დასასვენებელი-საპიკნიკე 

ადგილების მოწყობა

x x x x

ახალი ტურისტული 

დანიშნულების ადგილების 

განვითარების მიზნით კვლევების 

განხორციელება, ახალი 

ტურისტული მიმართულებების 

განვითარების ხელშეწყობა

x x x x

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 590 500

სულ ბიუჯეტი: 1 590 500

ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილების 

განვითარების მიზნით კვლევების განხორციელება, 

ახალი ტურისტული მიმართულებების განვითარების 

ხელშეწყობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

აჭარის ტერიტორიაზე დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობა. რეგიონში ახალი ტურისტული

დანიშნულების ადგილების განვითარების ხელშეწყობა

მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის და

ტურისტებისთვის დასვენებისა და მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა; რეგიონში ახალი

ტურისტული დანიშნულების ადგილების განვითარების მიზნით კვლევების განხორციელება, ახალი

ტურისტული მიმართულებების - ეკო და ბიო სასტუმროების, სპორტული ტურიზმის, ხანდაზმულთა

ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა.

დასახელება
პროდუქტები

მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში  დასასვენებელი-

საპიკნიკე ადგილების მოწყობა
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 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მშენებლობის დაწყება და ახალი

ტურისტული მიმართულებებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების დაგეგმვა.
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დაწყებულია მწვანე ტბის 

სარეკრეაციო ზონაში  

დასასვენებელი-საპიკნიკე 

ადგილის სამშენებლო 

სამუშაოები 

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

 მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

შემუშავებულია ახალი 

ტურისტული 

მიმართულებებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების გეგმა (5)

ცალი

ეკონომიკური 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

 მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

მწვანე ტბის სარეკრეაციო ზონაში  

დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების  

მშენებლობის დაწყება და ახალი 

ტურისტული მიმართულებებისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

დაგეგმვა.
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ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

270 000 67 500 67 500 67 500 67 500

270 000 67 500 67 500 67 500 67 500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

270 000 67 500 67 500 67 500 67 500

270 000 67 500 67 500 67 500 67 500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებულია 5 ეკონომიკური კვლევა 

ჩატარებული 4 ეკონომიკური კვლევა

სამთავრობო უწყებების საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის 

თანამშრომლების ხელფასი 

სულ პროგრამა

ეკონომიკური ობსერვატორიის მისიაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო უწყებების საქმიანობის

ეფექტიანობის ზრდის ხელშეწყობა მისი ჩართულობით საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელების და

შედეგების შეფასების პროცესში. 

საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე ობსერვატორიის როლი განისაზღვრება გადაწყვეტილების მიმღებ

პირთათვის თითოეული ეკონომიკური სექტორის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებისა და აუთვისებელი

შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება ჩატარებული

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების შედეგად. ასევე, მოთხოვნის შესაბამისად, ახალი საბიუჯეტო პროგრამის

ინიცირების დროს კონკრეტული პროგრამის საჭიროების კვლევის ჩატარება და რეკომენდაციების მომზადება.

საჯარო პოლიტიკის განხორციელებისა და შედეგების შეფასების პროცესში ობსერვატორიის ჩართულობა

ითვალისწინებს მოთხოვნის შესაბამისად, საბიუჯეტო პროგრამების განხორციელების პროცესის მონიტორინგს და

შესაბამისი ანგარიშების მომზადებას.

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

საჯარო პოლიტიკის კვლევებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

040107

ეკონომიკური ობსერვატორია

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ეკონომიკური კვლევების დაგეგმვა და 
განხორციელება

4 კვლევა 4 კვლევა 4 კვლევა 4 კვლევა ცალი
სამუშაო 

ჯგუფი

აჭარის არ 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო, 

ეკონომიკური 

განვითარების 

დეპარტამენტი

მიღებული 

ანგარიშები

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0405

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

302 000 75 500 75 500 75 500 75 500

302 000 75 500 75 500 75 500 75 500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

302 000 75 500 75 500 75 500 75 500

302 000 75 500 75 500 75 500 75 500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სულ პროგრამა

წინა წლის შედეგების მიხედვით ბიზნეს ინკუბატორის საქმიანობა წარმატებულად ითვლება, რის თქმის

საფუძველსაც გვაძლევს ინკუბატორიდან წარმატებულად გასული კომპანიების რაოდენობა (46 წარმატებით

გასული კომპანია), მათი შედეგები და დასაქმებულთა რაოდენობა (შეიქმნა 601 გრძელვადიანი და 356

მოკლევადიანი სამუშაო ადგილი.) რომლებიც ინკუბატორის წევრ კომპანიებშია დასაქმებული. ასევე

სატრენინგო კურსებით გადამზადებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი.

მიმდინარე წელს ბიზნეს ინკუბატორიში ინკუბაცია  წარმატებით გაიარა 6-მა კომპანიამ.                               

ახალი ბიზნეს სუბიექტების შექმნა რეგიონში, შესაბამისად ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია შემოსავლები

და შექმნილია ახალი სამუშაო ადგილები

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებითვის საჭირო

სერვისების და რესურსების მიწოდება. ასევე სატრენინგო კურსების ჩატარება სხვადასხვა თემაზე.

ბიზნეს ინკუბატორი უზრუნველყოფს მის წევრ კომპანიებს შესაბამისი საოფისე ფართით, რომელიც

აღჭურვილია საოფისე ინვენტარით, კომუნალური გადასახადებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით.

აგრეთვე ხორციელდება რეგიონალურ გამოფენებში მონაწილეობის დაფინანსება, კომპანიების ბუღალტერიის

თანადაფინანსება და მონიტორინგის ჩატარება მათი საქმიანობის შესახებ. ასევე სატრენინგო კურსების

მონიტორინგი რომლებიც იმართება სხვადასხვა თემაზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის 

ხელშეწყობა

ა(ა)იპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ბიზნეს 

სუბიექტები
6 6 6 6 რაოდენობა

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

ბიუჯეტში 

შენატანები
100000 100000 100000 100000 ლარი

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

სამუშაო 

ადგილები
50 50 50 50 რაოდენობა

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ახალი ბიზნეს სუბიექტები, გაზრდილი 
შემოსავლები, ახალი სამუშაო ადგილები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0406

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ: 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

    1 098 000      274 500        274 500     274 500       274 500  

    1 098 000      274 500        274 500     274 500       274 500  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი
2021 

წელი
2022 წელი

1 098 000 274 500 274 500 274 500 274 500

1 098 000 274 500 274 500 274 500 274 500

ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი;

ობიექტის შემოწმება ურღვევი მეთოდით - (ვიზუალურ გაზომვითი მეთოდი, ძირითადი მეტალისა

და შენადუღი ნაკერების დეფექტოსკოპია, სისქემზომით კონტროლი); მასალის მექანიკური თვისებებისა

და შემადგენლობის გამორკვევა; სიმტკიცესა და სიმკვრივეზე შემოწმებითი გათვლების შესრულება

და გამოცდა დატვირთვით; გამოვლენილი დეფექტების ანალიზი, მათი მიზეზების დადგენა,

განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება. მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის

საკედლე ქვების, ბეტონის ფილების(ტროტუარებისათვის), სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, არამადნეული

მასალების, მოსაპირკეთებელი და საგაზაო მასალების ხარისხის შემოწმება; ბეტონის ხარისხის შემოწმება

ურღვევი მეთოდით; ბეტონში არმატურის დიამეტრისა და ბადურის განლაგების განსაზღვრა. ნივთის

მფლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების

(მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან

შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის 

მომსახურების მიწოდება და მართვა

სულ პროგრამა

საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და 

პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება,  წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების განხორციელება, 

მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მიმდინარე წლიდან ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნების შესაბამისად

ლაბორატორია განახორციელებს მომსახურებას აკრედიტაციის სფეროს ფარგლებში, ლაბორატორიაში

არსებული განყოფილების საფუძველზე მოხდება წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი

სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, მომეტებული ტექნიკური

საფრთხის შემცველი ობიექტების შესაბამისობის დადგენა, ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის,

საკუთრებისა და გარემოს დაცვა.

ლაბორატორიმ გაიარა აკრედიტაცია შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ

17025:2010-ის მოთხოვნებს. შესაბამისად ლაბორატორიამ გაწია მომსახურება აკრედიტაციის სფეროს

ფარგლებში, ასევე განხორციელდა ლაბორატორიაში განთავსებული აპარატურისა და ხელსაწყოების

დაკალიბრება, შეძენილი იქნა ახალი აპარატურა. ასევე განხორციელება წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო

სამუშაოების განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების 

საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი 

სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

300 350 350 400
რაოდენობა 

(ოქმი)

სამშენებლო 

განყოფილება

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი 

ობიექტების შესაბამისობის დადგენა
20 20 25 25

რაოდენობა 

(ოქმი)

ტექნიკური 

განყოფილება

წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების 

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების 

აზომვითი ნახაზების შედგენა.

800 900 1000 1000
რაოდენობა 

(ნახაზი)

კარტოგრაფიისა და 

გეოინფორმაციული 

სისტემის 

განყოფილება

სსიპ ტექნიკური 

და სამშენებლო 

ლაბორატორია

რეგისტრაციის 

ჟურნალი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:


0411

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

1 280 000 320 000 320 000 320 000 320 000

1 280 000 320 000 320 000 320 000 320 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

1 280 000 320 000 320 000 320 000 320 000

1 280 000 320 000 320 000 320 000 320 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ონლაინ რეჟიმში სერვისების შეთავაზება და ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობა; შეღავათიანი ტარიფების

დადგენა პალატის წევრებისათვის; ბიზნეს დელეგაციების მიღება; რეგიონში გამოფენების/ფესტივალების

მოწყობა/ორგანიზება.

სტრუქტურული გაძლიერება, სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის

ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა

ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში; აჭარის რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების

შესწავლა და სვოტანალიზი; სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნება რეგიონის ეკონომიკის სექტორების

მიხედვით; ექსპორტის ხელშეწყობა; მეწარმეებისათვის სხვადასხვა სახის სერვისების შეთავაზება;

ინვესტორების მოზიდვა; ბიზნეს დელეგაციების მიღება; რეგიონში საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიზნეს

კონფერენციების მოწყობის ხელშეწყობა. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის 

ხელშეწყობა

სულ პროგრამა

სულ ბიუჯეტი:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

კვალიფიციური სპეციალისტების და ონლაინ რეჟიმში ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობამ განაპირობა

მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირების სამრეწველო პალატასთან მომართვა ექსპერტიზის აქტებისა და

სერტიფიკატების დამზადების მიზნით; მოხდა პალატის წევრი და არაწევრი მეწარმე სუბიექტებისათვის

მომსახურების ტარიფების ოდენობის გამიჯნვა, რამაც გაზარდა პალატის წევრთა აქტივობა; უცხოელი

ინვესტორების დახვედრა, პალატაში მიღება და მათთვის აჭარის რეგიონში საინვესტიციო გარემოს გაცნობა

ხელს უწყობს სამომავლოდ მათ მიერ ინვესტიციების განხორციელებას რეგიონში. უცხოურ ბიზნეს

დელეგაციებთან ადგილობრივი ბიზნესმენების შეხვედრის შედეგად ხდება მათი ურთიერთთანამშრომლობა

და ინფორმაციის გაცვლა, რაც მსგავსი სფეროს წარმომადგენლებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი

ბიზნეს საქმიანობისათვის; აჭარის რეგიონში სხვადასხვა ქვეყნების მიერ გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა

საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას გაეცნონ მათ კულტურას; ფესტივალების ჩატარება მიზნად

ისახავს ქართული  პროდუქციის  პოპულარიზაციას.

სერტიფიკატების/ექსპერტიზის აქტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი და უცხოელი

ინვესტორებისათვის ბიზნესის დაფუძნებაში ხელშეწყობა; პალატის წევრ ბიზნესმენთა რაოდენობის ზრდა;

ახალი ბიზნეს ურთიერთობების ჩამოყალიბება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

სსიპ აჭარის არ 

სავაჭრო-

სამრეწველო 

პალატა

ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

სტატისტიკური 

ინფორმაცია

პროცენტი

სერტიფიცირების, 

ექსპერტიზის, 

საბაჟო და 

საგადასახადო                                                                                                                                                                                           

საკითხთა 

დეპარტამენტი

სერტიფიცირების  

ექსპერტიზის 

განყოფილება

სტატისტიკური 

ინფორმაცია

პროცენტი
უცხოელი ინვესტორებისათვის ბიზნესის 

დაფუძნებაში ხელშეწყობა 
2% 2% 2% 2%

 ახალი ბიზნეს ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება
2% 2% 2% 2%

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორი
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

041301
ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და 

დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა
1 149 600 1 149 600 1 336 600 1 364 600 1 397 600

041302
აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ბაზარზე 
5 978 400 5 978 400 7 423 000 7 794 000 8 183 000

041303
ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების 

განვითარება
1 783 750 1 783 750 1 667 100 1 740 100 1 819 100

0403 რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 6 784 254 6 784 254 7 382 597 8 040 747 8 764 740

040105
მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის 

მხარდაჭერის პროგრამა
130 000 130 000 50 000

15 826 004 15 826 004 17 859 297 18 939 447 20 164 440

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 248 400 1 149 600 1 336 600 1 364 600 1 397 600

სულ ბიუჯეტი: 5 248 400 1 149 600 1 336 600 1 364 600 1 397 600

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა: ტურიზმისა და კურორტების 

დეპარტამენტის მართვა
3 758 400 939 600 939 600 939 600 939 600

ქვეპროგრამა: დარგის საჭიროებების და 

განვითარების პოტენციალის კვლევა და 

სტატისტიკის წარმოება

728 000 110 000 187 000 205 000 226 000

ქვეპროგრამა:   დეპარტამენტის ორგანიზაციული 

განვითარება
762 000 100 000 210 000 220 000 232 000

სულ პროგრამა 5 248 400 1 149 600 1 336 600 1 364 600 1 397 600

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

2019-2022 წლები

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტურიზმისა და კურორტების სფეროში განსახორციელებლი პროგრამების

კორდინაციას და მართვას. რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად

ჩატარდება საჭირო კვლევები;  დეპარტამენტი დაამზადებს ექსკლუზიურ სარეკლამო ვიდეო რგოლებს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში

ერთიანი  პოლიტიკის გატარება და დარგის საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღება.

ქვეყანაში ტურიზმისა და კურორტების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და 

განხორციელებაში მონაწილეობა; 

ტურიზმისა და კურორტების სფეროში განსახორციელებელი  პროგრამების შესრულების კოორდინაცია  და მართვა.

რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების 

მოგროვება და ანალიზი.

ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზაციული  ეფექტიანობის ამაღლება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დეპარტამენტმა უზრუნველყო ტურიზმის და კურორტების სფეროში განსახროციელებლი პროგრამების

კორდინაცია და მართვა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041301

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში

გატარებულია ერთიანი სახელმწიო პოლიტიკა;

შემუშავებულია და წარმატებით ხორციელდება დარგის წარმომომადგენლების მონაწილეობით და კვლევის

შედეგებზე დაყრდნობით შექმნილი რეგიონში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. დეპარტამენტს გააჩნია საჭირო

არამატერიელური აქტივები რეგიონის პოპულარიზაციისთვის; რეგიონში დარგის განვითარებასთან

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად ჩატარებულია საჭირო კვლევები.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებე

ლი

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

დარგის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებების 

მიღებისათვის საჭირო 

სანდო მონაცემების 

მისაღებად 

ჩატარებული 

კვლევების 

რაოდენობა

2 2 3 3 3 რაოდენობა

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

ანგარიში

ფორმა 2.2

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

რეკლამის 

სამსახური; 

ადმინისტრაციული 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, 

ანგარიში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე ტურიზმისა და 

კურორტების  სფეროში 

გატარებულია ერთიანი 

სახელმწიო პოლიტიკა;

შემუშავებულია და 

წარმატებით ხორციელდება 

დარგის წარმომომადგენლების 

მონაწილეობით და კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით 

შექმნილი რეგიონში 

ტურიზმის განვითარების 

სტრატეგია. დეპარტამენტს 

გააჩნია საჭირო 

არამატერიელური აქტივები 

რეგიონის 

პოპულარიზაციისთვის;  

რეგიონში დარგის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების 

მისაღებად ჩატარებულია 

საჭირო კვლევები.

შექმნილი 

არამატერიელური 

აქტივების 

რაოდენობა, 

რომელიც 

გამოიყენება 

რეგიონის 

პოპულარიზაციისთვ

ის

N/A 2 3 3 3 რაოდენობა

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვებ

ის 

მეთოდი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 55 000 55 000

1 55 000 55 000

110 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ა.რ.  ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა

დეპარტამენტი ფლობს საჭირო მონაცემს რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით

გადაწყვეტილებების მისაღებად.

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა

დასახელება

უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა.

ტურისტების ვიზიტის აღწერა, მათი კმაყოფილების დონისა და მოთხოვნების კვლევა; სტატისტიკური 

ანალიზი. 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების

მოგროვება და ანალიზი.

სულ ბიუჯეტი:

დარგის საჭიროებების და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

110 000

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

110 000
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარის ა.რ. უცხოელ ვიზიტორთა 

ბაზარზე გამოკვლეული 

პარამეტრების მინიმალური 

რაოდენობა (20 ერთეული)

რაოდენობა
ყოველკვარტალურა

დ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

აჭარის ა.რ.  ადგილობრივ 

ტურისტულ ბაზარზე გამოკვლეული 

პარამეტრების მინიმალური 

რაოდენობა 

(15 ერთეული)

რაოდენობა
ყოველკვარტალურა

დ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ტურიზმის დეპარტამენტი ფლობს 

საჭირო მონაცემს რეგიონში 

დარგის განვითარებასთან 

დაკავშირეით 

გადაწყვეტილებების მისაღებად.

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის 

სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი
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ფორმა#3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130104

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 50 000 100 000

100 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 100 000

დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

სულ ბიუჯეტი: 100 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ორგანიზაციული სტრუქტურა ხელს უწყობს დეპარტამენტის ფუნქციებისა და კომპეტენციების ეფექტიან 

განხორციელებას; 

დეპარტამენტს გააჩნია საჭირო არამატერიალური აქტივები რეგიონის პოპულარიზაციისათვის.

დეპარტამენტს გააჩნია პოზიტიური იმიჯი საზოგადოებაში. 

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზაციული  ეფექტიანობის ამაღლება

რეგიონის საიმოჯო და სეზონური სარეკლამო ვიდეო რგოლების დამზადება;

დეპარტამენტის პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრება.                                                                                                          

დასახელება
პროდუქტები

რეგიონის საიმიჯო და სეზონური სარეკლამო ვიდეო 

რგოლების დამზადება
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ფორმა #3.2

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

სარეკლამო ვიდეო რგოლების 

დამზადება (2 ერთეული)

ორგანიზაციული სტრუქტურა 

ხელს უწყობს დეპარტამენტის 

ფუნქციებისა და კომპეტენციების 

ეფექტიან განხორციელებას; 

დეპარტამენტს გააჩნია საჭირო 

არამატერიალური აქტივები 

რეგიონის 

პოპულარიზაციისათვის.

დეპარტამენტს გააჩნია 

პოზიტიური იმიჯი 

საზოგადოებაში. 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა 

და რეკლამის 

სამსახური და 

ადმინისტრაციულ

ი სამსახური

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 29 378 400 5 978 400 7 423 000 7 794 000 8 183 000

სულ ბიუჯეტი: 29 378 400 5 978 400 7 423 000 7 794 000 8 183 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა: რეგიონის, როგორც ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის  მარკეტინგი 

საერთაშორისო ბაზრებზე

27 224 400 5 478 400 6 898 000 7 243 000 7 605 000

ქვეპროგრამა: რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით
2 154 000 500 000 525 000 551 000 578 000

სულ პროგრამა 29 378 400 5 978 400 7 423 000 7 794 000 8 183 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2019-2022 წლები

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება 

რეგიონის  ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე;

პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება მიზნობრივ ბაზრებზე სატელევიზიო რეკლამის, ინტერნეტ რეკლამის, 

ბეჭდური მედიის, გარე რეკლამისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების გამოყენებით;

საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა;

სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება;

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041302

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

38



მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობა; გაზრდილია უცხოელი ტურისტების რაოდენობა; 

პროგრამის ფარგლებში დამზადდა სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო და საპრომოციო მასალა;

განხორციელდა 38 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება; დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 25

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენცია-სემინარში; აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის

პოპულარიზაციის მიზნით, სარეკლამო მარკეტინგული საქმიანობა განხორციელდა თურქეთში, ისრაელში,

პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში, რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში,

სომხეთში, საუდის არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, გერმანიაში, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოსა და საქართველოს შიდა ბაზარზე, შედეგად გაიზრდა აჭარის რეგიონის

ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და რეგიონში მოიმატა ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტთა

რაოდენობამ.

პროგრამის ფარგლებში დამზადდება სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო და საპრომოციო მასალა;

განხორციელდება 38 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება; დეპარტამენტი წარმოდგენილი იქნება 25

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენცია-სემინარში; აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის

პოპულარიზაციისთვის, სარეკლამო-მარკეტინგული საქმიანობა განხორციელდება თურქეთში, ისრაელში,

პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში, რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში,

სომხეთში, საუდის არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, გერმანიაში, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოსა და საქართველოს შიდა ბაზარზე, შედეგად გაიზრდება აჭარის რეგიონის

ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და რეგიონში მოიმატებს ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტთა

რაოდენობა.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელ

ი

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

უცხოელ 

ტურისტთა 

რაოდენობის 

პროცენტული 

ზრდა წინა 

წელთან 

შედარებით

N/A 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიიღება     

2018 წლის 

დასრულების 

შემდგომ)

+6% +7% +9% +10%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

ადგილობრივი 

ტურისტების 

რაოდენობის 

პროცენტული 

ზრდა წინა 

წელთან 

შედარებით

N/A 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიიღება            

2018წლის 

დასრულების 

შემდგომ)

+4% +5% +6% +7%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

ფორმა #2.2

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია 

ადგილობრივი 

ტურისტების 

რაოდენობა; 

გაზრდილია 

უცხოელი 

ტურისტების 

რაოდენობა; 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა 

და ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

სტატისტიკუ

რი ანალიზი/ 

ანგარიში

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8000 2,50 20 000

30000 6,00 180 000

5 312680,00 1 563 400

16 118750,00 1 900 000

სხვადასხავა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალების 

შეძენა

სარეკლამო კამპანიის წარმოება საერთაშორისო და 

სამიზნე ქვეყნების რეიტინგულ სატელევიზიო მედია 

საშუალებებში

ინტერნეტ რეკლამის წარმოება სამიზნე ქვექნებში 

(თურქეთში, ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, 

ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში, რუსეთში, 

ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, 

საუდის არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ 

საამიროებში, გერმანიასა და დიდი ბრიტანეთისა და 

ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში)

სხვადასხავა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების 

დამზადება

სულ ბიუჯეტი: 5 478 400

საერთაშორისო ბაზარზე რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და 

რეკლამირება

მიზნობრივ ბაზარზე (თურქეთში, ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში,

რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ

საამიროებში, გერმანიასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში)

პირდაპირი სარეკლამო და პიარ კამპანიების წარმოება; საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა და

სარეკლამო-საინფორმაციო და საპრომოციო პროდუქციის გავრცელება; სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების

ორგანიზება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა

რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით; სარეკლამო კამპანიის წარმოება საერთაშორისო და სამიზნე ქვეყნების

რეიტინგულ სატელევიზიო მედია საშუალებებში; ინტერნეტ რელამის წარმოება სამიზნე ქვეყნებში, გარე

რეკლამის, ბეჭდური მედიისა და სხვა სარეკლამო საშუალებებით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის

რეკლამირება სამიზნე ქვეყნების ბაზარზე 

დასახელება
პროდუქტები

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 478 400

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის  მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2019 წელი
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16 68750,00 1 100 000

30 10 833 325 000

190 000

25 8 000 200 000

5 478 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

ღონისძიება 4: x x x x

ღონისძიება 5: x x x x

ღონისძიება 6: x x x x

ღონისძიება 7: x x x x

ღონისძიება 8: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, 

კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის ტურისტული პროტენციალის შესახებ ჩატარებულია სარეკლამო და პიარ

კამპანიები

გარე რეკლამის, ბეჭდური მედიისა და სხვა 

სარეკლამო საშუალებებით სამიზნე ქვეყნებში 

სარეკლამო კამპანიის წარმოება(თურქეთში, 

ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, 

ესტონეთი, ბელარუსში, რუსეთში, ყაზახეთში, 

უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის 

არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, 

გერმანიასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში)

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება

სხვადასხვა ქვეყნებში სარეკლამო და პიარ 

კამპანიებთან და საერთაშორისო ტურისტულ 

გამოფენებში, კონფერენციებში  და სემინარებში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებული მივლინებების 

ხარჯები
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
 გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დამზადებული სარეკლამო/ 

საინფორმაციო მასალების რაოდენობა 

(8000 ცალი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

შესყიდული საპრომოციო მასალების 

რაოდენობა  (30000 ცალი)
რაოდენობა

წელიწადში 

ორჯერ

სამიზნე ქვეყნების რაოდენობა, სადაც 

ხორციელდება სარეკლამო-პიარ კამპანია 

ინტერნეტ რეკლამის საშუალებით (16 

ქვეყანა)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

საერთაშორისო ტურისტული 

გამოფენების, კონფერენციების და 

სემინარების რაოდენობა რომლებზეც 

წარმოდგენილია ტურიზმის 

დეპარტამენტი    (25 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

რეგიონში ორგანიზებული პრეს და ინფო 

ტურების რაოდენობა

(30 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

სამიზნე ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გარე 

რეკლამის, ბეჭდური მედიისა და სხვა 

სარეკლამო საშუალებებით ჩატარდა 

პირდაპირი მარკეტინგული კამპანიის (16 

ქვეყანა)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

საერთაშორისო და სამიზნე ქვეყნების 

რეიტინგული სატელევიზიო 

მედიასაშუალებების რაოდენობა, 

რომლებზეც მიმდინარეობს სარეკლამო 

კამპანია (არანაკლებ 5 ტელემაუწყებელი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ტურისტული პოტენციალისადმი 

მიძღვნილი სატელევიზიო სიუჟეტებისა, 

საგაზეთო სტატიებისა და ბლოგების 

რაოდენობა საზღვარგარეთის ქვეყნების 

რეიტინგულ მედია საშუალებებებსა და 

ინტერნეტ სივრცეში (არანაკლებ 100 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

ანგარიში და 

მარკეტინგუ

ლი ანალიზი

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის შესახებ 

ჩატარებულია სარეკლამო და 

პიარ კამპანიები 

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და რეკლამის 

სამსახური; საერთაშორისო 

ტურიზმის სტიმულირების 

სამსახური და სოციალური 

მედიისა და ონლაინ პროექტების 

სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, 

ანგარიში
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 000 2,50 15 000

6 000 5,00 30 000

8 3750 30 000

425 000

500 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

ღონისძიება 4: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა საპრომოციო (სარეკლამო) მასალების 

შეძენა

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება 

სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებებით რეგიონის 

ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები ჩატარებულია

სხვადასხვა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების 

დამზადება

სულ ბიუჯეტი: 500 000

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიის წარმართვა

სარეკლამო-საინფორმაციო და საპრომოციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება;  ბაზრობა-გამოფენებში 

მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით; სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; სხვადასხვა მარკეტინგული 

არხის საშუალებით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

დასახელება
პროდუქტები

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 500 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2019 წელი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დამზადებული სარეკლამო-

საინფორმაციო მასალების 

რაოდენობა (6000 ცალი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

შესყიდული საპრომოციო მასალების 

რაოდენობა(6000 ცალი)
რაოდენობა

წელიწადში 

ორჯერ

ქვეყნის შიგნით ადგილობრივ 

მომხმარებელზე ორიენტირებული 

მარკეტინგული კამპანიების 

რაოდენობა (არანაკლებ 4 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

რეგიონში ადგილობრივი 

ოპერატორებისათვის 

ორგანიზებული პრეს და ინფო 

ტურების რაოდენობა

(8 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ტურისტული 

პოტენციალისადმი მიძღვნილი 

სატელევიზიო სიუჟეტების/ 

საგაზეთო სტატიების/ბლოგების 

რაოდენობა რეიტინგულ მედია 

საშუალებებსა და ინტერნეტ სირცეში  

(არანაკლებ 35 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

ანგარიში და 

მარკეტინგულ

ი ანალიზი

შიდა მომხმარებლებზე 

გათვლილი მარკეტინგული და 

სარეკლამო კამპანიები 

ჩატარებულია

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და რეკლამის 

სამსახური და სოციალური 

მედიისა და ონლაინ 

პროექტების სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 7 010 050 1 783 750 1 667 100 1 740 100 1 819 100

სულ ბიუჯეტი: 7 010 050 1 783 750 1 667 100 1 740 100 1 819 100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა: სრულყოფილი ინფორმაციითა და 

ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების 

უზრუნველყოფა

2 943 550 773 250 698 100 723 100 749 100

ქვეპროგრამა: ადამიანური რესურსების 

განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება

1 364 000 292 000 339 000 357 000 376 000

ქვეპროგრამა: ტურიზმის დარგში მომსახურების 

საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა 
97 500 22 500 24 000 25 000 26 000

ქვეპროგრამა: ტურისტული პროდუქტების 

განვითარება და დივერსიფიკაცია
2 605 000 696 000 606 000 635 000 668 000

სულ პროგრამა 7 010 050 1 783 750 1 667 100 1 740 100 1 819 100

2019-2022 წლები

რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების  ხარისხის ამაღლება 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება: რეგიონში არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი 

პროდუქტების შექმნა. 

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება.

ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. 

სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა.  

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; 

ა(ა)იპ "ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო".

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041303

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი;

რეგიონში განვითარებულია არსებული ტურისტული პროდუქტები, ასევე შექმნილია ახალი ტურისტული

პროდუქტები. 

აჭარის რეგიონის სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალს ეტაპობრივად ჩაუტარდა ტრენინგი;

დეპარტამენტის ორგანიზებით რეგიონში ჩატარდა 3 სეზონური ფესტივალი; შეიქმნა ახალი ტურისტული

პროდუქტები; რეგიონში განვითარდა  და გაუმჯობესდა ტურისტების მომსახურების ხარისხი.

ტურისტები უზრუნველყოფილები არიან სრულყოფილი და ხარისხიანი ინფორმაციით.აჭარის რეგიონის

მუნიციპალიტეტებში სტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალსა და ტურიზმის სექტორში

დასაქმებულ სხვა პირებს ეტაპობრივად ჩაუტარდებათ ტრენინგები; დეპარტამენტის ორგანიზებით რეგიონში

დაგეგმილია 5 სეზონური ფესტივალისა და ერთი საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება; დაგეგმილია არსებული

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა. რეგიონში განვითარდება

და გაუმჯობესდება ტურისტების მომსახურების ხარისხი.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ტურისტული 

პროდუქტებითა და 

მომსახურებით 

მოსარგებლეთა 

კმაყოფილების 

დონის 

პროცენტული 

ზრდა წინა წელთან 

შედარებით

N/A 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიიღება            

2018 წლის 

დასრულების 

შემდგომ)

+4% +4% +4% +4%

პროცენტ

ული 

მაჩვენებე

ლი

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა 

და კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

სტატისტი

კური 

ანალიზი

არა-საზღვაო 

სეზონის 

განმავლობაში 

რეგიონში 

ჩამოსული 

ტურისტების 

რაოდენობის ზრდა 

წინა წელთან 

შედარებით

N/A 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიიღება            

2018 წლის 

დასრულების 

შემდგომ)

+4% +5% +6% +7%

პროცენტ

ული 

მაჩვენებე

ლი

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა 

და კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

სტატისტი

კური 

ანალიზი

ფორმა #2.2

მოგროვებ

ის 

მეთოდი

რეგიონში 

გაუმჯობესებულ

ია ტურისტული 

სერვისების 

ხარისხი;

რეგიონში 

განვითარებულია 

არსებული 

ტურისტული 

პროდუქტები, 

ასევე შექმნილია 

ახალი 

ტურისტული 

პროდუქტები. 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეულ

ი

მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

13

762 450

228 000

528 150

4 000

2 300

10 800

773 250

არაფინანსური აქტივების ზრდა 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

    სხვა ხარჯები

ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების გადამზადება;

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში მომსახურების ხარისხის კვლევა- მონიტორინგი;

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მოდერნიზაცია - განახლება;

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება;

სოფლის ტურიზმის თემატიკის სარეთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებსა და ღონისძიებებში

მონაწილეობის მიღება.

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამა - სრულყოფილი ინფორმაციითა და 

ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა

 მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

    შრომის ანაზღაურება

    საქონელი და მომსახურება 

    გრანტები

სულ ბიუჯეტი: 773 250

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 773 250

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

  სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა  

ა(ა)იპ "ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო"

დასახელება 2019 წელი
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30 267 8 000

30 267 8000

9 1667 15000

2 2000 4 000

4 6250 25000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x

ღონისძიება 4: x x x x

ღონისძიება 5: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია ტურისტული პროდუქტების და სერვისების ხარისხი;

ტურისტებისათვის საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; 

გაუმჯობესებულია ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში მომსახურების ხარისხი;

სააგენტო გაწევრიანებულია საერთაშორისო ორგანიზაციაში;

სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო სოფლის ტურიზმის თემატიკის სარეთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებსა 

და ღონისძიებებში.

 სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება:

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების 

თანამშრომლების გადამზადება

საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების მიერ 

განხორციელებული მომსახურების ხარისხის 

მუდმივი მონიტორინგი „იდუმალი სტუმარი“-ს 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების განახლება 

და მოდერნიზაცია 

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანება:

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანება (საწევრო გადასახადი)

სამთო, ეკო და სოფლის ტურიზმის თემატიკის 

საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებსა და 

ღონისძიებებში მონაწილეობა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების 

გადამზადებული თანამშრომლების 

მინიმალური რაოდენობა (30 კაცი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების 

მომსახურებით მომხმარებელთა 

კმაყოფილების  პროცენტული 

მაჩვენებელი (85%)

პროცენტი
წელიწადში 

ერთხელ

სააგენტოს მიერ 

ჩატარებული შიდა 

კვლევა, 

მონიტორინგის 

შედეგები

განახლებული და მოდერნიზებული  

საინფორმაციო ცენტრების რაოდენობა (9 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

საერთაშორისო ტურისტული 

ორგანიზაციების რაოდენობა რომელშიც 

გაწევრიანებულია სააგენტო  (2 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო 

გამოფენების, კონფერენციებისა და 

ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც 

სააგენტომ მიიღო მონაწილეობა (4 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

გაუმჯობესებულია 

ტურისტული პროდუქტების 

და სერვისების ხარისხი;

ტურისტებისათვის საჭირო 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; 

გაუმჯობესებულია 

ტურისტულ საინფორმაციო 

ცენტრებში მომსახურების 

ხარისხი;

სააგენტო გაწევრიანებულია 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციაში;

სააგენტომ მონაწილეობა 

მიიღო სოფლის ტურიზმის 

თემატიკის სარეთაშორისო 

გამოფენებში, კონფერენციებსა 

და ღონისძიებებში.

ა(ა)იპ 

"ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"

ა(ა)იპ "ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

512 500,00 256 000

200 180,00 36 000

292 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტურისტულ ობიექტებში მომსახურების ხარისხის 

რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კონსულტირება/ტრენინგი;ტურისტული ობიექტების მომსახურების

ხარისხიმ მონიტორინგი-შეფასება.

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება 

რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით დარგში დასაქმებულთა

კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების მხრივ არსებული საჭიროებებისთვის მიზანმიმართული ტრენინგების

დაგეგმვა და განხორციელება; „იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის გამოყენებით ტურისტულ ობიექტებში

მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება; 

დასახელება

პროდუქტები

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება 

სულ ბიუჯეტი: 292 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 292 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე 

მიზანმიმართული სატრენინგო 

ღონისძიებების დაგეგმვა-

განხორციელება (512 ადამიანი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

გამოკვლეული განთავსებისა და კვების 

ობიექტების მინიმალური რაოდენობა 

(200 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ტურიზმის დარგში 

დასაქმებულთა 

კონსულტირება/ტრენინგი; 

ტურისტული ობიექტების 

მომსახურების ხარისხიმ 

მონიტორინგი-შეფასება.

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის  სერვისის 

განვითარების სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

ფორმა #3.2
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 22500 22 500

22 500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტურისტული  მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესებულია

ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო ტურისტული სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების გამოვლენა და

დაჯილდოება.

დასახელება
პროდუქტები

ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო 

ტურისტული  სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების 

დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზება

სულ ბიუჯეტი: 22 500

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 22 500

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტურისტული  მომსახურების 

ხარისხი გაუმჯობესებულია

ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო 

ტურისტული  სერვისების მიმწოდებელი 

ობიექტების დაჯილდოების ღონისძიების 

ორგანიზება (1 ერთეული)

რაოდენობა

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა 

და კურორტების 

დეპარტამენტის სერვისის 

განვითარების სამსახური
წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ფორმა #3.2
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130304

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 140 000 140000

1 110 000 110 000

1 50 000 50 000

1 75 000 75 000

1 50 000 50 000

5 29 400 147 000

1 70 000 70 000
ტურიზმის თემატიკის საერთაშორისო კონფერენცია-

შეხვედრის ორგანიზება 

არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.

ქვეპროგრამა მოიცავს: არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარებას და ახალი ეკო და სოფლად

ტურისტული პროდუქტების შექმნას, ამ მიზნით სხვადასხვა სეზონური ღონისძიებების (კონფერენციების,

ფესტივალების, გამოფენების, სემინარების) ორგანიზებას აჭარაში; ახალი ტურისტული მარშრუტების

მარკირებას და მათი განვითარების ხელშეწყობას; მასშტაბური გაცნობითი-სარეკლამო ტურების და

აქტივობების ორგანიზებას მაღალმთიანი აჭარის მარშრუტებზე; ქ. ბათუმში ტურისტულ ობიექტებში

საინფორმაციო სტენდებისა და ქალაქის ელექტრონული რუკების განთავსებას.

დასახელება
პროდუქტები

ზაფხულის სეზონის გახსნა

სოფლის ტურიზმის ფესტივალი „განდაგანა“

გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი

ქობულეთის ზაფხულის ფესტივალი

ზამთრის ფესტივალი

ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების 

განვითარება 

სულ ბიუჯეტი: 696 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 696 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია

ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო“
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10 2 500 25 000

20 450 9 000

4 5 000 20 000

696 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x

ღონისძიება 2: x x x

ღონისძიება 3: x x x

ღონისძიება 4: x x x

ღონისძიება 5: x x x

ღონისძიება 6: x x x x

ღონისძიება 7: x x x

ღონისძიება 8: x x

ღონისძიება 9: x x

ღონისძიება 10: x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ეკო და სოფლად ტურისტულ მარშრუტებზე 

სარეკლამო-საინფორმაციო  ტურების და აქტივობების 

ორგანიზება

ტურისტულ ობიექტებში საინფორმაციო სტენდების 

დამზადება - განთავსება

ქ.ბათუმში ორმხვრივად განათებული ქალაქის რუკის 

განთავსება (ლაითბოქსი)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სეზონური ღონისძიებების და სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების შედეგად გაზრდილია

რეგიონის  და ტურისტული პროდუქტების ცნობადობა;

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი; გაზრდილია/განვითარებულია

ტურისტული პროდუქტები; 

გაუმჯობესებულია მაღალმთიან აჭარაში ტურისტული სერვისების მიმწოდებლების მომსახურების ხარისხი; 

ტურისტულ ობიექტებზე ტურისტებისთვის ხემისაწვდომია რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ

ინფორმაცია.
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ორგანიზებული ფესტივალების 

რაოდენობა  (5 ერთეული)
რაოდენობა

წელიწადში 

ორჯერ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

 განვითარებული ეკო და სოფლად 

ტურისტული პროდუქტების 

რაოდენობა (არანაკებ 5 ერთეული) 

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ჩატარებული საერთაშორისო 

კონფერენციის რაოდენობა 

(1 ერთეული) 

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ორგანიზებული საინფორმაციო 

სარეკლამო გაცნობითი ტურების 

რაოდენობა (10 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

აჭარის რეგიონში ტურისტულ 

ობიექტბში განთავსებული 

საინფორმაციო სტენდების რაოდენობა 

(არანაკლებ 20 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ქ.ბათუმში განთავსებული 

ორმხვრივად განათებული ქალაქის 

რუკა (ლაითბოქსი) 

(4 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

სეზონური ღონისძიებების და 

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების 

ორგანიზების შედეგად გაზრდილია 

რეგიონის  და ტურისტული 

პროდუქტების ცნობადობა;

რეგიონში გაუმჯობესებულია 

ტურისტული სერვისების ხარისხი; 

გაზრდილია/განვითარებულია 

ტურისტული პროდუქტები; 

გაუმჯობესებულია მაღალმთიან 

აჭარაში ტურისტული სერვისების 

მიმწოდებლების მომსახურების 

ხარისხი; 

ტურისტულ ობიექტებზე 

ტურისტებისთვის ხემისაწვდომია 

რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია.

ა(ა)იპ "ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"

ა(ა)იპ 

"ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"

ფორმა #3.2
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

30 972 338 6 784 254 7 382 597 8 040 747 8 764 740

30 972 338 6 784 254 7 382 597 8 040 747 8 764 740

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

3 203 288 800 822 800 822 800 822 800 822

27 769 050 5 983 432 6 581 775 7 239 925 7 963 918

30 972 338 6 784 254 7 382 597 8 040 747 8 764 740

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების ,დეკორატიული მცენარეებისა და ყვავილების

გამწვანება,განაშენიანება,მათი დეკორატიული ფორმირება;

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და ცალკეული ფართობის პროექტირება;

მათი ლანდშაფტური დიზაინის დამუშავება;

ამორტიზირებული და გადაბერებული ხე-მცენარეების შეცვლა ახალით;

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 

0403

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 

სსიპ "ბათუმის ბულვარი "

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

მოსახლეობისა და დამსვენებელთა გაჯანსაღების, დასვენების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფისათვის 

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოება.

დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა 

განახლდება ბულვარის ინფრასტრუქტურა;

კეთილმოეწყობა ახალი ტერიტორიები;

ბულვარის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური პირობებით; 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ბათუმის ბულვარის მართვა 

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის 

მოვლა-შენახვისა და განვითარების 

ხელშეწყობა 

სულ პროგრამა

ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის ,ბეტონის ფილების,ბორდიურებისა  და ახალი 

ბეტონის დეკორატიული ფილების დაგება.
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განახლდება ბულვარის ინფრასტრუქტურა;

კეთილმოეწყობა ახალი ტერიტორიები;

ბულვარის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური პირობებით; 
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022

წელი

ბულვარში დაზიანებული გაზონის 

აღდგენისათვის მცენარეული 

ნიადაგის(ტყის მიწის )შეძენა 

100 100 100 100
კვ.მ

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

მიღება ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

ერთწლიანი ყვავილები და 

მრავალწლიანი ხე-მცენარეების დარგვა  

800000

3000

800000

3000

800000

3000

800000

3000
რაოდენობა 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

მიღება ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

ძველ ბულვარის ტერიტორიაზე 

დაზიანებული ასფალტის, ბეტონის 

ფილების,ბორდიურებისა და 

სანაცვლოდ ბეტონის დეკორატიული 

ფილების და ბორდიურების მოწყობა 

1685 3000 3000 3000
კვ.მ

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

სამსახური

ტექნიკური 

ზედამხედველობი

ს სამსახური

მიღება ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მოწესრიგებული 

ინფრასტრუქურა და 

გაზრდილი 

დასვენების 

ადგილები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ 

450 000

12 26800 321 600

800000 0,45 360 000

12 5832,5 69 990

70 000

100 100 10 000

70 000

30 000

30 000

60 000

დასახელება 2019 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის და განვითარების ხელშეწყობა 

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 983 432

ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის 

აღდგენისათვის მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწის) 

შეძენა 

სულ ბიუჯეტი: 5 983 432

ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება;  

საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგან;  სანიტარული 

ნორმების დაცვა 

დასახელება
პროდუქტები 

ბათუმის ბულვარში მიმდინარე სამშენებლო სარემონტო 

სამუშაოები

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ბათუმის ბულვარში გამწვანებისათვის ერთწლიანი 

ყვავილების შეძენა 

ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და 

ზოოკუთხის მობინადრეთა მომსახურება 

მინერალურ ორგანული სასუქები და შხამქიმიკატები

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლოატაციის, 

მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის 

ხარჯი

ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვის) ხარჯი
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500

27 900

70 000

12 18750 225 000

10 000

4 000

2 000

12 62353,50 748 242

12 37500 450 000

12 66700 800 400

12 266,66 3 200

3 98117 294 352

50 000

500 500,00 250 000

1185 100 118 500

304 900

43 700

45 000

408 898

46 750

184 500

ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული 

მომსახურება 

ავტოსადგომის მომსახურების ხარჯი

ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შეძენა 

უნიფორმების შეძენა

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-

პატრონობის მომსახურება 

საკონკურსო თანხა

სატენდერო ხარჯი

მოსაკრებელი

ადაპტირებული საპლაჟე ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის 

ელ.  ენერგიის ხარჯი

ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯი

ასოციაციის რეპერტუარს მიკუთვნებული საწარმოების 

საქართველოს ტერიტორიაზე საჯარო შესრულების 

ნებართვა (სალიცენზიო შეთანხმება) 

ბულვარის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი 

დანიშნულების საპირფარეშოს მოწყობა 

2018 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული 

პროექტებზე დაკავებული საგარანტიო თანხა 

ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში 

შადრევნების მიმდებარე ტერიტორიის კაპიტალური 

რემონტი (დაზიანებული გრანიტის ფილების 

ჩანაცვლება ახალი ანალოგიური ფილებით)

სასტუმრო ინტურისტის წინ პალმის ირგვლივ და 

ცენტრალურ შესასვლელში არსებული მრგვალი 

შადრევნის მარცხენა მხარეს ბრეგჩის საფარის აყრა და 

დეკორატიული ფილების მოწყობა 

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა 

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების ტექ.ზედამხედველობის მომსახურების 

შესყიდვა 

ახალ ბულვარში "ლეხ და მარია კანჩისკის" ქუჩაზე 

მეჯინის წყლის ხიდზე დაზიანებული მინების შეცვლა 

ახალ  ბულვარში არსებული საბავშვო კუთხის 

რეაბილიტაცია 

გადასასვლელები სანაპირო ზოლზე 
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50 000

30 000

2 22000,0 44 000

3000 100,0 300 000

5 983 432

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოვლა შენახვა 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება 

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამის დამუშავებასთან 

დაკავშირებული საქმიანობა.

ბულვარის ტერიტორიაზე დაირგვება მწვანე ნარგავები, დეკორატიული მცენარეები და 

 ერთწლიანი ყვავილები. განახლდება და კეთილმოეწყობა ბულვარის ინფრასტრუქტურა.

საშხაპე და გასახდელი სანაპირო ზოლზე 

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარჯი

საცელავი ტრაქტორის შეძენა 

სხვადასხვა სახის  მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეძენა 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მრავალწლიანი ხე-

მცენარეები
3000

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

ქვეპროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული სამუშაოების 

შედეგად ბულვარის 

ტერიტორიაზე დაირგვება 

ყვავილები და მწვანე ნარგავები, 

განახლება ,აღდგება და 

კეთილმოეწყობა ძველი და ახალი 

ბულვარის ტერიტორია 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

ყვავილები

800000

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

დალაგება 

დასუფთავება 
18216 კვ.მ

ტექნიკურიზედამხედველობ

ის სამსახური 

ტექნიკურიზედამხედვე

ლობის სამსახური 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში
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ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

180 000 130 000 50 000

180 000 130 000 50 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

180 000 130 000 50 000

180 000 130 000 50 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

040105

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

აჭარის რეგიონში მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და

ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შერჩეული ბანკების მიერ სესხების გაცემა.

შერჩეული კომერციული ბანკი საკრედიტო რისკების გათვალისწინებით მოახდენს ტურისტული ბიზნესით 
დაკავებული მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების დაფინანსებას. ტურისტულ ბიზნესად ჩაითვლება 
საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება აჭარის არ ადმინისტრაციულ საზღვრებში საზოგადოებრივი კვების 
ობიექტის (კაფე, რესტორანი, ბისტრო, ბარი, სასადილო და სხვა), სასტუმროს (არაუმეტეს 50 ნომრიანი, მ.შ. 
საოჯახო ტიპის), გასართობი ობიექტის (ღამის კლუბი, დისკოთეკა, საბილიარდო, ბუნგალო და სხვა) მოწყობას 
(მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) და სხვა ტურისტული საქმიანობას. საკრედიტო რესურსი 
განისაზღვრება 6 მლნ. ლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 15%-ს. სესხის 
მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრა 200 000 ლარით და სესხი გაიცემა არაუმეტეს 7 წლის ვადით. ბიზნეს 
სუბიექტი პირველი სამი წლის განმავლობაში გადაიხდის დადგენილი სესხის საპროცენტო განაკვეთის 3%-ს. 
ხოლო სხვაობა სუბიექტის მიერ ასანაზღაურებელ და დადგენილ საპროცენტო განაკვეთებს შორის - 12 % სამი 
წლის განმავლობაში ანაზღაურდება აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ბანკებიდან 
წარმოდგენილი მოთხოვნის საფუძველზე. 

თანადაფინანსდა არაუმეტეს 50 ბიზნეს სუბიექტი

გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა

ტურიზმის სექტორში სამეწარმეო აქტიურობის გაზრდა

დასახელება

გაცემული სესხის მომსახურების თანადაფინანსება

სულ პროგრამა
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ტურიზმის სექტორში სამეწარმეო აქტიურობის 
გაზრდა

არაუმეტეს 

50 ბიზნეს 

სუბიექტი

არაუმეტეს5

0 ბიზნეს 

სუბიექტი

რაოდენობა
ბანკის 

ანგარიში

აჭარის არ 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო, 

ეკონომიკური 

განვითარების 

დეპარტამენტი

ბანკის 

ანგარიშები

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

04 14 01
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო

სისტემების მართვა 
1 350 400 1 350 400 1 350 400 1 350 400 1 350 400

04 14 02

საგზაო და სამელიორაციო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

54 350 000 54 350 000 52 500 000 52 500 000 52 500 000

04 01 06

საინჟინრო და კომუნალური

ინფრასტრუქტურის განვითარების

ხელშეწყობა

13 000 000 13 000 000 15 000 000 2 000 000 0

68 700 400 68 700 400 68 850 400 55 850 400 53 850 400

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ინფრასტრუქტურის განვითარება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 041402

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 211 850 000 54 350 000 52 500 000 52 500 000 52 500 000

სულ ბიუჯეტი: 211 850 000 54 350 000 52 500 000 52 500 000 52 500 000

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

გზების  რეაბილიტაცია 117 472 800 29 368 200 29 368 200 29 368 200 29 368 200

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
31 007 200 7 751 800 7 751 800 7 751 800 7 751 800

სამელიორაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია
4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

საგზაო ტექნიკის შეძენა 1 500 000 1 500 000 0 0 0

საგზაო და სამელიორაციო 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
57 870 000 14 730 000 14 380 000 14 380 000 14 380 000

სულ პროგრამა 211 850 000 54 350 000 52 500 000 52 500 000 52 500 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:   2019-2022 წელი

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, საგზაო კომუნიკაციების და სამელიორაციო

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, სამელიორაციო სისტემების

მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია. ხიდებისა

და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ და საკურორტო ცენტრებთან,

ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია და

განვითარება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სულ საავტომობილო გზები 3771 კმ, რეაბილიტირებული - 1330 კმ, სარეაბილიტაციო 2441 კმ. 

 სულ სამელიორაციო სისტემები (არხები) 335,777 კმ. რეაბილიტირებული 335,777 კმ

სულ საავტომობილო გზები 3771 კმ,  რეაბილიტირებული - 637 კმ, სარეაბილიტაციო 3134 კმ.      

სულ სამელიორაციო სისტემები (არხები) 335,777 კმ. რეაბილიტირებული 227 კმ

სულ საავტომობილო გზები 3771 კმ, რეაბილიტირებული - 790 კმ, სარეაბილიტაციო 2981 კმ.        

   სულ სამელიორაციო სისტემები (არხები) 335,777 კმ. რეაბილიტირებული 288 კმ
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ფორმა 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

გაუმჯობესებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა, მეტი 

რეაბილიტირებული გზა

152,58 180 180 180 კმ

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

დაკვირვება

გზებზე ხელოვნური 

ნაგებობების მოწყობა
245 115 115 115 ცალი

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

დაკვირვება

არხების რეაბილიტაცია 57,877 100 100 100 კმ

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

დაკვირვება

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა (კმ) ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ხუცუბანი-ემირიძეები 1,09

წყავროკა-ლაზიშვილები 1,85

ხუცუბანი-თამაზაშვილები-

ხალვაშები
2

ალამბარი-ცეცხლაძეები 0,7

თეთროსანი-ჩავლეიშვილები 0,85

მუხაესტატე-ბათნიძეები 

(კაკუჩა) 
0,77

გვარა-მოწყობილები 1

დაბა ჩაქვი-გოგებაშვილის ქუჩა 1,095

საჩინო-ქვედა აჭყვა-

მადიოშვილები 
1,39

მუხაესტატე-ჩაის ფაბრიკა-

გოგიტიძეები
1,85

ალამბარი-გუჩმანიძეები-

ჯინჭარაძეები
2,2

ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა 

ყოროლისთავი (ფაღავას ქუჩა)
1,35

თხილნარი-აგარა 1,3

განახლება-ზედა ახალშენი 1

მახო-ონტოფო 2,38

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
404 115,6 5 978 890

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
508 599,8 4 918 160

ღონისძიება დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

გზების  რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 29 368 200

სულ ბიუჯეტი: 29 368 200

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების

მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო

გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება

72



ჩხუტუნეთის გზა-ჩიქუნეთი 1,6

სარფი-კვარიათი 2,04

წონიარისი-ვარჯანისი 1,65

დანდალო-ხარაულა 1

დოლოგანი-ჭინკაძეები 0,935

ქედა-ქვედა აქუცა 1,3

ცხემნა-ორცვა 1,6

ვაიო-კვაშტა 1,13

შუახევი-ჩირუხი 3,532

ბუთურაულის გზა 2,794

ხიჭაური-ახალდაბა; ახალდაბა-

წყაროთა
2,685

ხიჭაური-ნაღვარევი 3,2

ხულო-ძირკვაძეები 0,885

ხიხაძირი-თხილვანა-ბაკო 1,79

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  

გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ქობულეთი-სკურდას 

ხეობა 
0,9 888 888,9 800 000

შუახევის მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია

შუახევი-დაბაძველი 

(ოქროპილაურის 

მიმართულება) 

0,7 1 565 242,9 1 095 670

კვატია-ბარდნალი 0,25

გოდერძის უღელტეხილი-

მწვანე ტბა-დიდაჭარის იაილა
3,76

52,576 29 368 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება X X X X

საავტომობილო გზების 
ასფალტობეტონის საფარის 

მოწყობა
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მეტი რეაბილიტირებული გზა. 

ხულოს მუნიციპალიტეტში 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
520 015,0 1 391 040

ხულოს მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია
1 200 890,3 4 815 570

ქედის მუნიციპალიტეტში 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
493 638,9 3 759 060

შუახევის მუნიციპალიტეტში 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
541 299,6 6 609 810

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 
508 599,8 4 918 160
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გაუმჯობესებული საგზაო 
ინფრასტრუქტურა,  მეტი 
რეაბილიტირებული გზა 

52,576 კმ
 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა 

(ცალი)
ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

გვარა-კონდითი-სოფ. 

ქობულეთი (პაპიძეების 

მიმართ.)

1

ლეღვა-ჯიხანჯური 

(ხინიკაძეებიდან) 
2

ხუცუბანი-სამება-სოფ. 

ქობულეთი 
1

დაგვა-ეკალდიდი 1

ჩაისუბანი-ჭურკვეიძეები 1

აჭყვისთავი-ხაბაზები-

მემარნეები
1

რკ. გადასასვლელი-ბობოყვათი-

დაგვა-ქვედა აჭყვა (ჭაღალიძის 

სახლთან) 

1

დაბა ჩაქვი აღმაშენებლის 

ქუჩის მე-6 შესახვევი 
1

ცეცხლაური-ჯიხანჯური 1

რკ. გადასასვლელი-კვირიკე 

ჰესი
1

სახალვაშო-დიასამიძეების 

მიმართულება
1

ხალა-ხალვაშები (მ.ხალვაშის 

სახლთან) 
1

კვირიკეს ბაღი-ბეჟანიძეები 

(დუმბაძის სახლთან) 
1

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ახალი 

ხიდების მშენებლობა
76 669 536 680

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

საყრდენი კედლების მშენებლობა-

მოწყობა

21 533 689 040

ღონისძიება დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 7 751 800

სულ ბიუჯეტი: 7 751 800

საავტომობილო  ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია. 

75



ლეღვა-ჯიხანჯური 

(ხინიკაძეებიდან) 
2

ცეცხლაური-ლეღვა-ცხრაფონა 1

სკურა-ბაჟუნაიშვილები 2

დაგვა-მე 7 უბანი 1

დაგვა-ჯინჭარაული 1

ჩაისუბანი-შუამთა-

ცეცხლაძეები 
1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა 1

ქაქუთი-კვირკველიები-

გოგიტიძეები (ზ. ქარცივაძეს 

მიმ-ბა) 

1

ალამბარი-ელიაძეები-

მიქელაძეები
1

თეთროსანი-ზედა ხუცუბანი 

(სასაფლაოებთან) 
2

კოხი-ჯინჭარაძეები 1

ქაქუთი-გოგმაჩაური 1

ჩაისუბანი-ველი 1

ბუკნარი-გოხიძეები 1

ხალა-ბალიქედი-ხალვაშები 1
გვარა-ხუცუბანი 

მეგრელიძეების მიმართულება
1

გვარა-ხუცუბანი 1

სოფ. ქობულეთი-ინაიშვილები 

(ყელის მიმ-ბა)
1

ალამბარი-ხალვაშები 4

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი 1

ჩაქვის #2ჩაის ფაბრიკა-ქვედა 

აჭყვა 
1

ბუკნარი-შუაღელე 1

ჩაისუბანი-შუამთა-

ცეცხლაძეები 
1

სახ.გზა-მე 7 რაიონი 1

ჭაინათი-კვირიკე 1

ცეცხლაური-ჯიხანჯური 1

ლეღვა-ჯიხანჯური 

(ხინიკაძეებიდან)
1

წიქარეულის გზა-სკური 1

ზედა ახალშენი-ჯიბინაურის 

მაღაზია-დევაძეები-

საკანდელიძეები 

1

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დამცავი 

ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
69 245 553 960

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ახალი 

ხიდების მშენებლობა
70 000 140 000

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების მშენებლობა-

მოწყობა

21 533 689 040
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მახინჯაური-გოგირდის 

აბანოები-ზედა განთიადი 
1

აჭარისწყალი-კირნათი 2

ქვედა ყოროლისთავი-ჭირნალა 1

ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქედი 1

სამების მოსაცდელი-ჩელტის 

მაღაზია
2

კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის 

გზა
1

ყოროლისთავი-ზედა წინსვლა 2

კალენდერე-დედათა 

მონასტერი
1

კირნათი-ზედა მაჭახლისპირი 1

ერგე-წითლური 1

მახოს გზა-სიმონეთი 2

განთიადი-ზედა განთიადი 

(ფ.კომახიძის სახლი) 
1

ჭარნალის სკოლა-ირემაძეები 

(რ.გორგაძის სახლი)
1

თხილნარი-ზედა თხილნარი 1

შუა კაპრეშუმი-თურმანიძეები 1

კალენდერე-ფერმის დასახლება 1

ჩხუტუნეთის გზა-ცხემლარა 1

კაპანდიბი-ქორიძეები-

ალფაზონი
3

კაპნისთავის გზა 1

განთაიდი-საკანდელიძეები 1

წისქვილი-დოლიძეები 1

ქვედა აგარა-ჩხაიძეები 1

სინდიეთი-ზაქარაძეები 2

ახალშენის გზა-ზედა ახალშენი-

ჯოჭო
1

ჩიბურდანიძეები-ბოლქვაძეები 1

მურმანეთი-მიქელაძეები 1

ჩელტის მაღაზია-კახიძეები 3

ფერია-ესელიძეები-ვერძაძეები-

აფხაზები 
1

ფერია-სათნოების სახლი 1

ახალშენის მეურნეობა-

ესელიძეები
1

გოროდოკი-ახალშენი-ზედა 

წინსვლა
1

ახალისოფელი-ავგია 1

წითელაძეები-დაწყებითი 

სკოლა-ნაკაშიძეები 
1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების მშენებლობა-

მოწყობა

22 818 935 551

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

დამცავი ნაგებობების და წყალარინების

მოწყობა

40 026 600 390
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ორთაბათუმი-წიქარეული 1

ახალშენი-მიქელაძეები 1

ჭარნალი-მურმანეთი 1

ორთაბათუმი-მასაური 1

თხილნარის გზა-მურმანეთი 1

ქიმ. ფარმ. ქარხანა-სალიბაური-

ზედა სამება 
2

თხილნარი-ზედა თხილნარი 1

ზედა ჯოჭო-რესტორანი (ღელე-

ღურდანი)
1

კალენდერე-დედათა 

მონასტერი
1

ფერია-სათნოების სახლი 1

კაპნისთავის გზა 1

ზედა ფერია-სურმანიძეები 1

ბარცხანა-ორთაბათუმი-

ზ/ყოროლისთავი
1

ქედის მუნიციპალიტეტში ახალი ხიდის 

მშენებლობა
ჩეტკიძეები-საბადური 1 79 000 79 000

პირველი მაისი-ბუჭია 1

ვაიო-ყელობა-კოპიტაური 1

ბალაძეები-კემისის უბანი 1

დოლოგანი_ჭალახმელა  2

ზედა მერისი-საწუმპია  1

ზედა წონიარისი-ჯაიმელა 1

ოქტომბერი-შევაბური-ორცვა 1

ქედა-გულები 1

ქედა-მერისი-ნამონასტრევი 3

წონიარისი-ვარჯანისი  1

წონიარისი-სვანივრი  1

ხარაულა-არძენაშვილები 1

ტიბეთა-სირაბიძეები 1

ცხმორისი-ზედა ცხმორისი 1

ქედა-ხუნკუდა 1

მახუნცეთი-ბზუბზუ 2

დოლოგანი-დოხაძეები 1

წონიარისი-აბუქეთა-ნაომვალი 1

გუნდაური-კაპარტყის უბანი 1

ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები 1

ოქტომბერი-მეძიბნა-აგოთა 1

დანდალო-ბალაძეები 1

ცხმორისი-გეგელიძეები 3

ზვარე-ზედა ზვარე 2

ცხემნა-ძენწმანი 1

ქედის მუნიციპალიტეტში ხიდების 

რეაბილიტაცია
44 000 88 000

ქედის მუნიციპალიტეტში საყრდენი 

კედლების მშენებლობა-მოწყობა
23 633 779 900

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების და წყალარინების 

მოწყობა

40 026 600 390
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აბუქეთა-ცხმორისი 1

ტიბეთა-ნაოდვარი 1

გუნდაური-გარეტყე 1

დანდალო-ბალაძეები 1

ცხმორისი-გეგელიძეები 1

პირველი მაისი-ორთახოხნა-

სალაძეების უბანი 
1

ცხემნა-ორცვა 2

დანდალო-ტაკიძეები 1

ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები 1

დანდალო-არძენაძეები 1

ქედა-ზედა აქუცა 2

მახუნცეთი-უჩხითი 1

ქედა-ზენდიდი 1

წონიარისი-აბუქეთა-ნაომვალი 2

ზვარე-ვაიო 1

ბალაძეები-გორგივლი 1

მახუნცეთი-ბზუბზუ 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

დღვანის გზა 1

შუახევის მუნიციპალიტეტში ხიდების 

რეაბილიტაცია
ტომაშეთი-პატარა ტომაშეთი 1 30 500 30 500

კვიახიძეების გზა 1

ჭვანა-გომარდული 6

წყაროთის გზა 1

ჭვანა-საყავრია-ჭალა 1

მახალაკიძეების გზა 1

გოგაძეების გზა 1

ბუთურაული-დედეშვილები-

ნაკანაფევი 
1

ზომლეთი-ხიხაძირი 1

ბუთურაული-ქობულები 1

ზომლეთი-წიახი-ნიგაზეულის 

გზა 
2

ფურტიოს გზა 1

დაბაძველი-კლდის უბანი 3

დაბაძველის გზა 

(ოქროპილაური) 
4

ხიჭაური-ნაღვარევი 3

კარაპეტის გზა 4

პაპოშვილები-გორი 2

ჭვანა-ცივაძეების გზა 1

წყალსაყარი-ინწკირვეთი 1

ნიგაზეული-ხოზნები 1

წიახი-ღორთავაკე 1

შუახევი-ჩირუხი 1

შუახევი-თერნალი 2

ახალდაბა-წყაროთა 1

შუახევის მუნიციპალიტეტში საყრდენი 

კედლების მშენებლობა-მოწყობა
27 292 1 037 109

შუახევის მუნიციპალიტეტში დამცავი 

ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
84 210 252 630

ქედის მუნიციპალიტეტში დამცავი 

ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
32 304 549 170

შუახევის მუნიციპალიტეტში ახალი 

ხიდების მშენებლობა
120 000 240 000

ქედის მუნიციპალიტეტში საყრდენი

კედლების მშენებლობა-მოწყობა
23 633 779 900
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ხულოს  მუნიციპალიტეტში ახალი ხიდის 

მშენებლობა
ღორჯომი-ბახმარო 1 120 000 120 000

ხულო-ძირკვაძეები 2

დიდაჭარა-შირინანთ უბანი 1

სტეფანაშვილები - მერჩხეთი 2

ვაშლოვანი-სხანდარა 2

დუაძეები-ჩახრახების უბანი 1

ქედლები-თხილაძირი-

ჭოლონი
1

პაქსაძეები-გელაძეები 1

პაქსაძეები-კორტოხი 1

პაქსაძეები-იაკობაძეები 2

ღურტის გზა 1

დიდაჭარა-ღორჯომი 1

დიდაჭარის გზა 1

ფუშრუკაული-რაქვთა 2

ჭერი-გურძაული 1

ყინჩაური-წაბლანა 1

უჩხო-ღორითავის უბანი 1

შურმული-ნაქერალი 1

ტუნაძეები-ახალი უბანი 1

ქედლები-მეხეშურის უბანი 1

ბოძაურის გზა 1

დიოკნისი-მანიაკეთი 2

კალოთის გზა 1

წაბლანა-წაბლიანი 1

ზომლეთი-ხიხაძირი 1

ყინჩაური-ფაჩხა (გელაძეების 

მიმართულება)
1

დიაკონიძეები-საანა 

(თავართქილაძეების უბანი) 
1

გაღმა-დეკანაშვილები 1

ჩაოს გზა 1

ყინჩაური-ძმაგულა 1

ღორჯომი-ბახმარო 1

ოქტომბერი-შურმული 2

ზომლეთი-ხიხაძირი 1

დიდაჭარა-საციხური-

გელაური 
2

ხულო-ძირკვაძეები 1

245 7 751 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება
X X X X

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტში საყრდენი 

კედლების მშენებლობა-მოწყობა
23 462 891 570

ხულოს მუნიციპალიტეტში დამცავი 

ნაგებობების და წყალარინების მოწყობა
57 075 228 300
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მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გზებზე ხელოვნური 
ნაგებობების მოწყობა 245 ცალი

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140203

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

სოფ. ტიბეთა 1,735

სოფ. წონიარისი (კეხივრი) 4,390

სოფ. მერისი (საყავრია) 4,000

სოფ. მერისი-გარეტყე 0,730

სოფ. სიხალიძეები 
(დიასამიძეების უბანი)

1,200

სოფ. გოგიაშვილები 
(ფოსოტანა)

1,000

სოფ. კვაშტა 2,000

სოფ. ცეკვა-ვარჯანაული 9,451

სოფ. ზემოხევი 4,954

სოფ. ბარათაული 8,336

სოფ. ვერხვანა-დრო 6,400

სოფ. ოქროპილაური 5,900

სოფ. მაწყვალთა 5,597

სოფ. ღურტა 
(ღორჯომელაძეების უბანი)

0,674

სოფ. ოქრუაშვილები 1,110

სოფ. ბეღლეთი 0,400

57,877 1 000 000

ხულოს მუნიციპალიტეტში არხების 

რეკონსტრუქცია
72 261,905 157820

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქედის მუნიციპალიტეტში არხების 

რეკონსტრუქცია
25 111,923 378060

შუახევის მუნიციპალიტეტში არხების 

რეკონსტრუქცია
11 420,838 464120

ღონისძიება დასახელება
პროდუქტები

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 000 000

სულ ბიუჯეტი: 1 000 000

აჭარის რეგიონში მდებარე დამშრობი და სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, დატბორვა-დაჭაობებისაგან სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დაცვა
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება X X X X

სამელიორაციო სისტემების 
რეაბილიტაცია X X X X

გაუმჯობესებული სამელიორაციო სისტემები (სარწყავი და დამშრობი არხები). 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

არხების რეაბილიტაცია 57,877 კმ
 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140204

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ტექნიკის შეძენა თვითმცლელი 1 200000 200 000

ტექნიკის შეძენა
მთვირთავ-

ექსკავატორი
5 260000 1 300 000

6 1 500 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ტექნიკის შეძენა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიება დასახელება
პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა 

გზების და სამელიორაციო სისტემების მოვლა-შენახვისათვის საჭირო შესაბამისი მძიმე ტექნიკის არსებობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

საგზაო ტექნიკის შეძენა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 500 000

სულ ბიუჯეტი: 1 500 000
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საგზაო ტექნიკის შეძენა
არანაკლებ 6 

ერთეული
ცალი

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

 საავტომობილო 

გზებისა და 

სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140205

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 000 000

1 222 000

1500,00 100,00 150 000

11,00 909,09 10 000

38750,00 160,00 6 200 000

100 000

500,00 60,00 30 000

3000,00 83,33 250 000

14000,00 50,00 700 000

4000,00 50,00 200 000

1000,00 200,00 200 000

1 000 000

ავტომანქანის დაზღვევა

მონოლითური ბეტონის შეძენა

სამშენებლო მასალების  შეძენა

სპეცტანსაცმლის შეძენა

საგზაო ნიშნების დამზადება

ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები

საავტომობილო გზებსა და სამელიორაციო სისტემებზე მილების 

შეძენა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ტექნიკის დაქირავება 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 14 730 000

სულ ბიუჯეტი: 14 730 000

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა, გზების

თოვლისაგან, წარმოქმნილი ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისაგან და სახვა უცხო საგნებისაგან გაწმენდა, მცირე ზომის

დეფორმაციების და დაზიანებების აღმოფხვრა, ასფალტობეტონის და ქვიშა-ხრერშოვანი საფარის გზების ორმული

შეკეთება, წყალგამტარი მილების მოწყობა, სამელიორაციო არხების ფერდობების გაწმენდა, ხელოვნური ნაგებოების

დასუფთავება, სახიდე გადასასვლელების მოაჯირების მოწესრიგება და შეღებვა, არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა

და დაზიანებულის აღდგენა,  მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება

ღონისძიება დასახელება
პროდუქტები

საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა

ავტომანქანისა და მძიმე ტექნიკის მცირეფასიანი ინსტრუმენტების და 

ხელსაწყოების, მიმდინარე რემონტის, სათადარიგო ნაწილების და 

სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დასახელება 2019 წელი
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100 000

20 000

5,00 70 000,00 350 000

2 198 000

30,00 600,00 216 000

290,00 330,00 1 148 400

105,00 460,00 579 600

22,00 400,00 105 600

5,00 450,00 27 000

6,00 450,00 32 400

1,00 750,00 9 000

5,00 500,00 30 000

50 000

14 730 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

გზების ორმული შეკეთება  X X X X

ბეტონის საფარის მოწყობა X X X X

წყალგამტარი მილების მოწყობა X X X X

საგზაო-საინფორმაციო  ნიშნების 
მოწყობა, მოვლა-შენახვა X X X X

გზების მოხრეშვა მოშანდაკება X X X X

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების 
წარმოება X X X X

გზების და ხელოვნური ნაგებობების 
თოვლისაგან, წარმოქმნილი 

ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისა  და სხვა 
უცხო საგნებისაგან გაწმენდა

X X X X

სამელიორაციო სისტემების მოვლა-
შენახვა (არხების ფერდობების 

გაწმენდა)
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო მოძრაობა,  მეტი აღდგენილი და გაწმენდილი გზა. 

მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე აყვანილი შტატგარეშე 

მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება (მათ შორის) 

უბნის უფროსი

გზის, სარწყავი და დამშრობი არხების მომვლელი

მექანიზატორი

დარაჯი

ზეინკალი

ელექტროშემდუღებელი

საამქროს ადმინისტრატორი

საამქროს დამხმარე პერსონალი

სახელფასო დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს და დამატებითი 

ფუნქციების შესრულებისას

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენა

მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისების, დამხმარე შენობების და 

სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა

ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მექანიზმის 

ყოველთვიური მომსახურება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გზების ორმული შეკეთება  14000,00 კვ.მ.
 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

ბეტონის საფარის მოწყობა 100,00 კმ.
 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

წყალგამტარი მილების მოწყობა 1000,00 მ.
 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

შესრულებული სამუშაოს 

აქტები

საგზაო-საინფორმაციო  ნიშნების 
მოწყობა, მოვლა-შენახვა 3000,00 ცალი

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების 
წარმოება 4000,00 კუბ.მ.

 საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზებისა 

და სამელიორაციო 

სისტემების მართვის 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება

2019 წელის 

პარამეტრი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021  წელი 2022  წელი

0501
განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 856 360 1 856 360 1 856 360 1 856 360 1 856 360

0502 განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება 986 680 986 680 948 680 948 680 948 680

0503

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით 

აღჭურვა

8 105 340 8 105 340 8 669 900 8 703 395 8 738 565

0504 განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 2 224 200 2 224 200 2 335 410 2 452 182 2 574 788

0505 განათლების ხარისხის გაუმჯობესება 383 000 383 000 383 000 383 000 383 000

0506

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

3 442 926 3 442 926 1 739 300 1 739 300 1 739 300

0507

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, 

გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

991 760 991 760 991 800 991 800 991 800

0509 უწყვეტი განათლება 832 716 832 716 666 900 666 900 666 900

0511 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 4 606 017 4 606 017 4 568 601 4 568 601 4 568 601

0512
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 351 080 1 351 080 1 348 100 1 348 100 1 348 100

24 780 079,0 24 780 079,0 23 508 051,0 23 658 318,0 23 816 094,0

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ზოგადი, პროფესიული  და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

 

პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0502

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 3 832 720 986 680 948 680 948 680 948 680

სულ ბიუჯეტი: 3 832 720 986 680 948 680 948 680 948 680

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ბათუმის რესურსცენტრი 606 000 151 500 151 500 151 500 151 500

ქობულეთის რესურსცენტრი 663 680 194 420 156 420 156 420 156 420

ხელვაჩაურის რესურსცენტრი 625 200 156 300 156 300 156 300 156 300

ქედის რესურსცენტრი 640 240 160 060 160 060 160 060 160 060

შუახევის რესურსცენტრი 645 600 161 400 161 400 161 400 161 400

ხულოს რესურსცენტრი 652 000 163 000 163 000 163 000 163 000

სულ პროგრამა 3 832 720 986 680 948 680 948 680 948 680

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული რესურსცენტრები

2019-2022 წლები

განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს,

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში

ხელშეწყობა.

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში კონტროლი საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, სტანდარტების და სპეციალური

საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში;

საინფორმაციო ბანკის შექმნა სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-

საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური,

ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ 229 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლიდან სასწავლო

პროცესის ინფორმაციების მიღება;

მიღებული ინფორმაციების მიწოდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის

და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებზე.

საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობა, ტრენინგების ჩატარება, სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება საჯარო

სკოლებში, კვლევებისა და მონიტორინგის ჩატარება.

სკოლებში გაზრდილია სწავლის ხარისხი;

სკოლა უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური,

ადამიანური და ფინანსური რესურსებით;
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 34 217 200 8 105 340 8 669 900 8 703 395 8 738 565

სულ ბიუჯეტი: 34 217 200 8 105 340 8 669 900 8 703 395 8 738 565

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება
31 467 340 7 467 340 8 000 000 8 000 000 8 000 000

საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის 

გაუმჯობესება
2 749 860 638 000 669 900 703 395 738 565

სულ პროგრამა 34 217 200 8 105 340 8 669 900 8 703 395 8 738 565

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

0503

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 80% საჯარო სკოლა მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურით და გაუმჯობესდა

სასწავლო  გარემო.

8  საჯარო სკოლის მშენებლობა, 12 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; 

15 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით;

5 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია ლაბორატორიის კომპლექტით;

10 საჯარო სკოლა მიიღებს ლაბორატორიული უზრნუველყოფის პროგრამას;

15 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა აჭარაში განახლებულია თანამედროვე მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით;

20 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით.

გაუმჯობესებული საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022 წლები

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო

პირობების გაუმჯობესებას, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნას ზოგადი განათლების მიღებისათვის და

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. 

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და სკოლის

საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება, რაც დღემდე ეტაპობრივად ხორციელდება. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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ფორმა # 2.2

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022  წელი

აჭარაში 

არსებული 229 

საჯარო სკოლაში 

სასწავლო 

პროცეს გადის 49 

826 მოსწავლე. 

აჭარაში 

რეაბილიტირებულია 

საჯარო სკოლების 74%,

სასწავლო გარემო 

გაუმჯობესებული აქვს  

36 875 მოსწავლეს

77% 77% 77% რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი,  

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების 

მართვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

საჯარო 

სკოლების 

მატერიალური 

ბაზის 

გაუმჯობესება

გაუმჯობესებულია 65 

საჯარო სკოლის 

მატერიალური ბაზა

გაუმჯობესე

ბულია 70 

საჯარო 

სკოლის 

მატერიალუ

რი ბაზა

გაუმჯობესე

ბულია 75 

საჯარო 

სკოლის 

მატერიალუ

რი ბაზა

გაუმჯობესე

ბულია 80 

საჯარო 

სკოლის 

მატერიალუ

რი ბაზა

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების 

მართვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების 

მეთოდი

სკოლების 

ინფრასტრუქტურა 

გაუმჯობესებულია; 

სკოლები 

აღჭურვილია 

შესაბამისი 

ინვენტარით.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

050301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლის საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის N1 საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

მშენებლობა

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 7 467 340

სულ ბიუჯეტი: 7 467 340

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელედება საჯარო სკოლების შენობების მშენებლობისა და 

არსებული შენობების სრული და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სპორტული დარბაზების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 საჯარო სკოლებში სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება და მოსწავლეებისათვის 

უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N1 საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლა (ძირითადი კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და 

სპორტული დარბაზის მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის საჯარო სკოლა (რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოს საჯარო სკოლა (სპორტული და სააქტო დარბაზის 

მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ბათუმის N23 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

რეაბილიტაცია

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2021 წწ);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახოს საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა აჭყვას საჯარო სკოლა (რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ქობულეთის N6 საჯარო სკოლა (ნაწ/რეაბ. 2019 წელი);

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკვაძეების საჯარო სკოლა;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

8 587 500 4 700 000

12 181 469 2 177 631

20 10 316 206 329

8 2 938 23 500

34 9 412 320 000

2 1 600 38 400

12 123 1 480

7 467 340

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სსიპ ბათუმის N3 საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N15 საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N27 საჯარო სკოლა;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროთას საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლადაურის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს N1 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითის საჯარო სკოლა, 

(მათ შორის ქოსოფლის დაწყებითი კორპუსი);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახალშენის საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლა;

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტექნიკური ზედამხედველობა

საავტორო ზედამხედველობა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)

მივლინება

დასახელება

მშენებლობა

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდიდის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამებას საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N2 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეს საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურის საჯარო სკოლა;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N2 საჯარო სკოლა;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოჭოს საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხის საჯარო სკოლა;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა;

რეაბილიტაცია

სსიპ ბათუმის N5 საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N18 საჯარო სკოლა;

სსიპ ბათუმის N30 საჯარო სკოლა;

პროდუქტები
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ტენდერი X X X X

მშენებლობა-რეაბილიტაცია X X X X

ტექნიკური და საავტორო 

ზედამხედველობა
X X X X

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა
X X X X

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება X X X X

მივლინება X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საჯარო სკოლებში 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება.

8  საჯარო სკოლის 

მშენებლობა;

12 საჯარო სკოლის 

რეაბილიტაცია; 

34  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შესყიდვა

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი,  

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი

წლიური

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სულ ბიუჯეტი: 638 000

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის

გაუმჯობესება

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N 99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის

პირველი პუნქტის „ა.ბ. და ა.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის

დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სათანადო ინვენტარითა და

ლაბორატორია/ლაბორატორიებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები, კერძოდ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს

მორგებული მერხებითა და სხვა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით. ამავე ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის

დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი

ბიბლიოთეკა სათანადო რაოდენობის წიგნადი ფონდით, პერიოდიკითა და სხვა დამხმარე მასალით.

ინვენტარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები

აღიჭურვებიან უახლესი და თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური

თავისებურებების გათვალისწინებით; საკლასო კარადებითა და მასწავლებლის კუთხით; თანამედროვე და მასწავლებლების

საჭიროებებზე მორგებული სამასწავლებლო ოთახით. მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების

გათვალისწინებით შერჩეული ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას,

შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადებების რისკს, ხოლო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა მოსწავლეებისათვის

უფრო ხარისხიანსა და საინტერესოს გახდის საგაკვეთილო პროცესს. 

ლაბორატორია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები აღიჭურვებიან ქიმიის, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის ლაბორატორიებით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაბორატორიით აღიჭურვება აჭარის  

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები. 

ლაბორატორიის პროგრამული უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო სკოლები ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვის 

მიზნით მიიღებს ლაბორატოორის ელექტრონულ პროგრამებს, მომზადდებიან შესაბამისი საგნის მასწავლებლები.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 638 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 600 100 160 000

400 180 72 000

300 180 54 000

15 800 12 000

5 20 000 100 000

10 5 000 50 000

9000 10 90 000

20 5 000 100 000

638 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სასკოლო და სპორტული ინვენტარის, 

ლაბორატორიებისა და ლიტერატურის 

შეძენა/დისტრიბუცია

ლაბორატორიის პროგრამული უზრუნველყოფა

X X X

15 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით;

5 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია ლაბორატორიის კომპლექტით;

10 საჯარო სკოლა მიიღებს ლაბორატორიული უზრნუველყოფის პროგრამას;

15 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა აჭარაში განახლებულია თანამედროვე მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით;

20 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით.

სამასწავლებლოს ინვენტარი (15 ადგილიანი მაგიდა 15 სკამით) 

(კომპლექტი)

ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორია (კომპლექტი)

მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ინვენტარი

ლაბორატორიის პროგრამული უზრუნველყოფა

მასწავლებლის მაგიდა და სკამი (კომპლექტი)

ლიტერატურა

ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკები შეივსება ქართველი და მსოფლიო კლასიკოსების, საბავშვო,

საყმაწვილო, შემეცნებითი ხასიათისა და სხვა სახის ლიტერატურით. მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების

გათვალისწინებით შერჩეული წიგნებით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ცოდნის დონეს. ქვეპროგრამის

ფარგლებში 2019 წელს აქცენტი გაკეთდება ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების

საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებზე, რადგანაც მოსწავლეებს მუნიციპალიტეტებში ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი

საბიბლიოთეკო ფონდზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული/ახალაშენებული სკოლის ბიბლიოთეკა, რომელსაც

აქვს შესაბამისი პირობები, შეივსება მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით. 

დასახელება

პროდუქტები

მოსწავლის ერთადგილიანი მერხი და სკამი (კომპლექტი)

საკლასო კარადა  (ცალი)

სპორტული ინვენტარი

ქვეპორგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლები მიიღებენ სპორტულ ინვენტარს (მაგიდის ჩოგბურთის კომპლექტი, ფეხბურთის, 

კალათბურთის, ფრენბურთის აღჭურვილობა, სხვ.) საჭიროების მიხედვით. 
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საჯარო სკოლების 

მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესება

15 საჯარო სკოლა აჭარაში 

აღჭურვილია თანამედროვე 

ინვენტარით;

5 საჯარო სკოლა აჭარაში 

აღჭურვილია ლაბორატორიის 

კომპლექტით;

10 საჯარო სკოლა მიიღებს 

ლაბორატორიული 

უზრნუველყოფის პროგრამას;

15 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა 

აჭარაში განახლებულია 

თანამედროვე მხატვრული და 

სხვ. ლიტერატურით;

20 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 

სპორტული ინვენტარით.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

საგანმანათლებლო 

რესურსცენტერბი, 

საჯარო სკოლები

წლიური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 9 586 580 2 224 200 2 335 410 2 452 182 2 574 788

სულ ბიუჯეტი: 9 586 580 2 224 200 2 335 410 2 452 182 2 574 788

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1- ვასწავლოთ მომავალი 

წარმატებისათვის
1 594 746 370 000 388 500 407 925 428 321

ქვეპროგრამა 2 -  სტუდენტთა დახმარება 3 992 038 926 200 972 510 1 021 136 1 072 192

ქვეპროგრამა 3 - უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობა
918 057 213 000 223 650 234 833 246 574

ქვეპროგრამა 4 - სწავლა საზღვარგარეთ 3 081 739 715 000 750 750 788 288 827 701

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 9 586 580 2 224 200 2 335 410 2 452 182 2 574 788

05 04

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022 წლები

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების სისტემაში

მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა

- პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო)

საჯარო სკოლებისათვის კონკურსის წესით შეირჩევა და დასაქმდება მასწავლებელები;

- მოეწყობა საშუალოდ ორი საზაფხულო სკოლა;

- სწავლის დაფინანსებას მოიპოვებენ სტუდენტები მაღალმთიანი აჭარიდან, ობოლი, მრვალაშვილიანი და

სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან;

- უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის ბენეფიციარები,

რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ სამეცნიერო ღონისძიებებში; დაფინანსდება სეზონური სკოლების,

საჯარო ლექციების, კონფერენციების ორგანიზება. ითარგმნება 4 წიგნი.

- საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსება და სტჟირება/კვალიფიკაციის ამაღლება.
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების

ხელმისაწვდომობა;

უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან ოჯახთა და მაღალმთიანი

რეგიონის ბენეფიართათვის;

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია;

გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საზღვარგარეთ და კვალიფიკაცია და სტაჟირება.

პროგრამის ფარგლებში

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში 

კონკურსის წესით შეირჩა და დასაქმდა საშუალოდ 28 მასწავლებელი;

• დაფინანსდა დაახლოებით 887 სტუდენტი;

• სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 5 აპლიკანტმა; ჩატარდა 2 კონფერენცია და დაფინანსდა 5 საჯარო 

ლექცია;

• ევროპის რეგიონებში გაიგზავნა 4 სტაჟიორი;

• საზღვარგარეთ სწავლა დაუფინანსდა 40 სტუდენტს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში

კონკურსის წესით შეირჩევა და დასაქმდება  საშუალოდ 30 მასწავლებელი და ორი საზაფხულო სკოლა;

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია საშუალოდ 850 სტუდენტი;

პროგრამის ფაგლებში დაფინანსებულია საშუალოდ 5 ბენეფიციარის მონაწილეობა სამეცნიერო ღონისძიებაში;

საშუალოდ 5 საჯარო ლექცია, 2 კონფერენცია, 3 სეზონური სკოლა,  4 წიგნის თარგმნა;

საშუალოდ 54 დაფინასების გაცემა სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლის მიზნით;

საშუალოდ 5 ბენეფიციარი დაფინანსდება კვალიფიკაციის ამაღლების/სტაჟირების მიზნით;
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2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების (ქედა, 

შუახევი, ხულო) საჯარო 

სკოლებში გაზრდილია 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა. 

მოწყობილია საზაფხულო 

სკოლა. 

გაიზრდება 

საშუალოდ 

1500 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომ

ობა  

გაიზრდება 

საშუალოდ 

1600 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომ

ობა  

გაიზრდება 

საშუალოდ 

1700 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომ

ობა  

გაიზრდება 

საშუალოდ 

1800 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომ

ობა  

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურცენტრები, საჯარო 

სკოლები.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

უმაღლესი განათლება 

ხელმისაწვდომია 

სოციალურად დაუცველ, 

ობოლ, მრავალშვილიან 

ოჯახთა და მაღალმთიანი 

რეგიონის ბენეფიციართათვის.

დაფინანსდება 

საშუალოდ 850 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 920 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 950 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 970 

სტუდენტი

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის 

სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

სამეცნირო ღონისძიებებში 

მონაწილეობა/ღონისძიებების 

ორგანიზება ხელმისაწვდომია

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

19 ღონისძიება

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

20 ღონისძიება

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

22 ღონისძიება

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

24 ღონისძიება

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს 

განათლების 

დეპარტამენტი, აჭარის 

ა/რ ტერიტორიაზე 

მოქმედი აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

გაზრდილია უმაღლესი 

განათლების ხელმისაწვდომობა 

საზღვარგარეთ

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 59 

აპლიკანტი

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 62 

აპლიკანტი

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 65 

აპლიკანტი

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 70 

აპლიკანტი

რაოდენობა
განათლების 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

განათლების 

ხელმისაწვდომობა 

გაზრდილია

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

370 000

ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სულ ბიუჯეტი: 370 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში

მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

მასწავლებლები მაღალმთიან აჭარაში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა და კვალიფიციური კადრების შერჩევა და იმ

სკოლებში დასაქმება, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა. რესურსცენტრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით

სკოლებში არსებული ვაკანსიების შესახებ დგინდება, რომ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის სკოლებში ამა თუ იმ საგნის

მასწავლებელი საერთოდ არ არსებობს. განსაკუთრებით პრობლემურია ინგლისური ენის, მათემატიკისა და

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები. შესაბამისად, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე

„ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018-2019 სასწავლო წლის ვადით შერჩეულ

მასწავლებლებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 2019-2020 სასწავლო წლისათვის. დარჩენილ ვაკანსიებზე აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო კონკურსის წესით შეარჩევს მასწავლებლებს, რომლებიც

იმუშავებენ მუნიციპალიტეტების იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა. ქვეპროგრამის მონაწილეები

შეირჩევიან ორ ეტაპიანი კონკურსის საფუძველზე, რომელიც შედგება წერითი გამოცდისა და გასაუბრებისაგან, ქვეპროგრამაში

მონაწილეობის მსურველებმა უნდა დააკმაყოფილონ „მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანებით დამტკიცებული

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული პირობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია შეირჩეს

რეზერვი მასწავლებლები კონკურსის ჩატარებიდან 6 თვის ვადით, რომლებსაც ვაკანსიის გაჩენის შემთხვევაში სამინისტრო

შესთავაზებს დასაქმებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული მასწავლებლები დაიტვირთებიან სკოლებში არსებული ვაკანტური საგაკვეთილო

საათებით. აღნიშნული საქმიანობისათვის ისინი მიიღებენ ანაზღაურებას 2015 წლის 28 სექტემბრის N126/ნ საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა

და პირობების დადგენის შესახებ ინსტრუქცია“ ბრძანების შესაბამისად. ასევე, შერჩეული მასწავლებლები სრულ და არასრულ

თვეზე დამატებით მიიღებენ სახელფასო დანამატს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, გარდა ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

საზაფხულო სკოლა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საზაფხულო სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროექტის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

• საზაფხულო სკოლის მომხსენებლთა ჰონორარი, სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

• საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

• საზაფხულო სკოლისათვის საჭირო ფართის და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;

• სხვა საქონლისა და მომსახურები ხარჯი.

საზაფხულო სკოლის მოწყობის თაობაზე პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  პირებს.
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

30 1000 300 000

2 20000 40 000

2 5000 10 000

20 000

370 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება (10 თვე) X X X X

საზაფხულო სკოლა/საჯარო ლექცია X X X X

ქვეპროგრამის განხორცილების მხარდაჭერა X X

საზაფხულო სკოლა

დასახელება

პროდუქტები

მასწავლებლის სახელფასო დანამატი (10 თვე)

საჯარო ლექციები

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ორგანიზებას გაუწევს საჯარო ლექციების მოწყობას აჭარაში მოქმედ საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ლექციების ორგანიზების ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს ჰონორარი, ტრანპორტირების, ღამისთევისა და კვების ხარჯები,

თვალსაჩინოებების მომზადების ხარჯები და ა.შ. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის 

საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, შეფასების კრიტერიუმები და სხვა 

დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

ქვეროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმებულ და ასევე,  

ღვაწლმოსილ მასწავლებლებთან შეხვედრა, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, რეკლამა და სხვ.

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში გაზრდილია განათლების

ხელმისაწვდომობა. 

მოწყობილია საშუალოდ ორი საზაფხულო სკოლა, ორგანიზებულია საშუალოდ 2 საჯარო ლექცია.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორცილების მხარდაჭერა

საჯარო ლექცია
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების 

(ქედა, შუახევი, ხულო) 

საჯარო სკოლებში 

გაზრდილია განათლების 

ხელმისაწვდომობა. 

მოწყობილია საზაფხულო 

სკოლა. 

საშუალოდ 30 

მასწავლებელი

საშუალოდ 2 

საზაფხულო სკოლა, 

საშუალოდ 2 საჯარო 

ლექცია

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები

წლიური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

050403

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სტუდენტთა დახმარება

2. 2015 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დამტკიცებული ,,განათლების

ხელმისაწვდომობის გაზრდის“ პროგრამის ,,სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს. სემესტრის დაფინანსება

ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 926 200

სულ ბიუჯეტი: 926 200

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

1. 2013 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 25 იანვრის

N15 განკარგულებით დამტკიცებული 2013 წლის სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეულ

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს – სემესტრის დაფინანსება

ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.

3. 2016 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დამტკიცებული ,,განათლების

ხელმისაწვდომობის გაზრდის“ პროგრამის ,,სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს. სემესტრის დაფინანსება

ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. 2017 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დამტკიცებული ,,განათლების

ხელმისაწვდომობის გაზრდის“ პროგრამის ,,სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს. სემესტრის დაფინანსება

ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.                          

5. 2018 წელს შერჩეული ბენეფიციარები -,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დამტკიცებული ,,განათლების

ხელმისაწვდომობის გაზრდის“ პროგრამის ,,სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს. სემესტრის დაფინანსება

ერთ სტუდენტზე განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.                          

6. 2019 წელს შერჩეული ბენეფიციარები - რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურის

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე. სემესტრის დაფინანსება ერთ სტუდენტზე

განისაზღვრება მაქსიმალური ოდენობით 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი. 2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში

ბენეფიციარების შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე (I კვარტალი) მიიღება პირველი კურსის

სტუდენტების საბუთები. მეორე ეტაპზე (III კვარტალი) მიიღება მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსის

სტუდენტების საბუთები.
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2019 წელს ბენეფიციარების შერჩევის წესი

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხით დაფინანსდება სტუდენტები, რომლებიც

სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი, ან

მეორე საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე

სტუდენტის დაფინანსება გაიცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის

საფასურის შესაბამისად სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით დადგენილი სტუდენტთა დაფინანსების

მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში. 

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სტუდენტზე გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში

ორჯერ სემესტრის მიხედვით. იმ შემთხვევაში თუკი სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებს

სახელმწიფო გრანტის ნაწილობრივ ოდენობას, სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში მისი სწავლის საფასური

შეივსება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის საფასურის შესაბამისად,

სამინისტროს მიერ დადგენილი სტუდენტთა დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება შეიძლება მოიპოვოს იმ პირმა (შემდგომში სტუდენტი),

რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა (გარდა კატეგორია -

სტუდენტი მაღალმთიანი აჭარიდან, რომელზეც ვრცელდება- სტუდენტი, რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში

სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო, ასევე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების

საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებებში) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სწავლობს

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პირველი/მეორე საფეხურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

და ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა ან მოიპოვა სახელმწიფო გრანტის ნაწილობრივი ოდენობა და

განეკუთვნება ამ პროგრამით დადგენილ ერთ-ერთ კატეგორიას.  

აბიტურიენტი, რომელმაც მოიპოვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის უფლება, მაგრამ

კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ვერ მიიღებს

დაფინანსებას სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2019 წელს შერჩეულ ბენეფიციარებზე თანხის გაცემის წესი (პირველი ეტაპი)

სტუდენტების დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხა გადაეცემათ შემდეგი კატეგორიის

სტუდენტებს: 1. პირველი კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (10 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (5

ადგილი), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი

დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო, ასევე

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ

სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

2. პირველი კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (8 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (2 ადგილი) , რომელიც

არის ობოლი (დედით ან მამით, უდედმამო), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი სასწავლო წელი

სრულად სწავლობდა  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  

3. პირველი კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (8 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (2 ადგილი), რომელიც

არის მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი ან მეტი შვილი), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებაში;  

4. პირველი კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (10 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (5 ადგილი) , რომლის

ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა

ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე, რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად

სწავლობდა  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.                 

2019 წელს შერჩეულ ბენეფიციარებზე თანხის გაცემის წესი (მეორე  ეტაპი)

სტუდენტების დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხა გადაეცემათ შემდეგი კატეგორიის

სტუდენტებს: 1. მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (20 ადგილი) და მეორე

საფეხურზე (5 ადგილი), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების

დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა,

შუახევი, ხულო, ასევე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით

განსაზღვრულ სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში).

2. მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (10 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (5

ადგილი), რომელიც არის ობოლი (დედით ან მამით, უდედმამო), რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებაში;      

3. მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (10 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (5

ადგილი), რომელიც არის მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი ან მეტი შვილი), რომელიც ბოლო ექვსი წლის

განმავლობაში , მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიარსებულ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;   

4. მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსი, პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტს (30 ადგილი) და მეორე საფეხურზე (5

ადგილი), რომლის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის

სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე, რომელიც ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში , მინიმუმ სამი სასწავლო

წელი სრულად სწავლობდა  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში;  
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თუ, ორ ან მეტ სტუდენტს აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვს თანაბარი საშუალო

არითმეტიკული ქულა, თანხა გაიცემა პირველი საფეხურის სტუდენტის შემთხვევაში - ერთიან ეროვნულ

გამოცდებზე მიღებული საკონკურსო ქულის საფუძველზე და მეორე საფეხურის სტუდენტის შემთხვევაში -

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჯამური შედეგების  საფუძველზე. 

თუ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული

კატეგორიების მიხედვით დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა ნაკლებია კატეგორიის მიხედვით

განსაზღვრულ რაოდენობაზე, დარჩენილი რაოდენობა დაემატება სხვა კატეგორიას თანმიმდევრობის დაცვით. თუ

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა დარჩება რომელიმე კატეგორიაში ეკონომიის სახით, დარჩენილი

თანხა გადანაწილდება კატეგორიებში ადგილების თანაბრად დამატების გზით. თუ ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული თანხა დარჩება ეკონომიის სახით, აღნიშნული თანხა გადანაწილდება კატეგორიებში

ადგილების თანაბრად დამატების გზით თანხის ამოწურვამდე, რაც გამოიწვევს კატეგორიებში ქვეპროგრამით

განსაზღვრული დასაფინანსებელი ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილებას. სტუდენტთა დახმარების

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოსაპოვებლად სტუდენტი წარმოადგენს განცხადებას, განაცხადისა და

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მტკიცდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა

და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით.

ძირითადი პირობები 

თუ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ რომელიმე

კატეგორიაში შემავალი სტუდენტების რაოდენობა (შემდგომში - დასაფინანსებელი სტუდენტი), რომლებიც

მონაწილეობენ ამ ქვეპროგრამაში, აღემატება შესაბამისი კატეგორიისათვის გამოყოფილი ადგილების (შემდგომში

ადგილი) რაოდენობას, თანხა გაიცემა სტუდენტის ბოლო სემესტრის აკადემიური მოსწრების საშუალო

არითმეტიკული ქულის, ან კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული საგნის, ან საგნების საშუალო

არითმეტიკული ქულის საფუძველზე.

სტუდენტი, რომლის აკადემიური მოსწრება საშუალო არითმეტიკულით იქნება 71% და მეტი ეძლევა ქვეპროგრამაში

მონაწილეობის უფლება. თუკი სტუდენტი აკადემიურ მოსწრებას საშუალო არითმეტიკულით 71% და მეტი შეინარჩუნებს

ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი შემდეგი სემესტრის დაფინანსების მიღებაზე. აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება

უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, მთელი

სიზუსტის დამრგვალებით. 

დაფინანსებული სტუდენტი, რომელსაც ბოლო სემესტრის რომელიმე საგანში ექნება F შეფასება გამოეთიშება პროგრამას.

სტუდენტებს, რომლებიც ვერ გადალახავენ აკადემიური მოსწრების ბარიერს, უფლება აქვთ თავიდან გაიარონ კონკურსი

სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ვადებში. სტუდენტს, რომელიც გაემგზავრება გაცვლითი პროგრამით საზღვარგარეთ

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დაფინანსება გაუგრძელდება საზღვარგარეთ

სწავლის პერიოდის მანძილზე საზღვარგარეთ გავლილი კრედიტების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებისა და

71% -იანი ბარიერის გადალახვის დოკუმენტების წარმოდგენამდე. სტუდენტს, რომელსაც სტუდენტის სტატუსი

შეუჩერდება/შეუწყდება არაუმეტეს 1 წლისა, შეუნარჩუნდება დაფინანსება სტუდენტის სტატუსის აღდგენის

მომენტისათვის პროგრამის არსებობის შემთხვევაში. დაფინანსების აღდგენის დროს მხედველობაში მიიღება სტატუსის

შეჩერებამდე ბოლო სემესტრის შეფასება. ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულების ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის (რომელზეც სწავლობს შესაბამისი სტუდენტი)

სტატუსის დაკარგვის შემთხვევაში სამინისტრო დაფინანსებულ სტუდენტს სწავლის დაფინანსებას გაუგრძელებს, თუ

სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ექვსი თვის ვადაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წარმოადგენს

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ან/და იმ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის

გავლის (რომელზეც სწავლობს დაფინანსებული სტუდენტი) ან დაფინანსებული სტუდენტის ამავე დაწესებულებაში

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის დამადასტურებელ დოკუმენტს.     

დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა

და სპორტის სამინისტროში (შემდგომში - სამინისტრო) სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში. მოპოვებულიდაფინანსების

გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სტუდენტს უფლება აქვს ხელახლა გაიაროს კონკურსი.

კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს გაუმჯობესებულ დაფინანსებას, სხვა შემთხვევაში კი

შეუნარჩუნდება ძველი დაფინანსება. სამინისტროს მიერ გამოყოფილი დაფინანსება ჩაირიცხება სტუდენტის სახელზე

უნივერსიტეტის ანგარიშზე სწავლის საფასურის დასაფარად. სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში არ

მოხდება სტუდენტის სწავლის საფასურის დავალიანებების დაფარვა. 

ქვეროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდება ქვეპროგრამის ბენეფიციარებთან შეხვედრა,

ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, რეკლამა და სხვ.
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

850 1078 916 200

10 000

926 200

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი
ბენეფიციარის 

გამოვლენა/დაფინანსება
X X X X

ქვეპროგრამის 

განხორცილების 

მხარდაჭერა

X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან ოჯახთა და

მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიციართათვის.

დასახელება
პროდუქტები

ბენეფიციარის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განხორცილების მხარდაჭერა
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

უმაღლესი განათლება 

ხელმისაწვდომია 

სოციალურად დაუცველ, 

ობოლ, მრავალშვილიან 

ოჯახთა და მაღალმთიანი 

რეგიონის 

ბენეფიართათვის.

დაფინანსდება 

საშუალოდ 850 

სტუდენტი

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის 

სააგენტო

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 04 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 213 000

სულ ბიუჯეტი: 213 000

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მეცნიერთა მონაწილეობას საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში, რათა

ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად გააძლიეროს საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალი

და ხელი შეუწყოს ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო ცხოვრებაში ინტეგრაციას. კონკურსში

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ

უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე

მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი,

მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც

განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში.  

დახმარება გაიცემა შემდეგი სახის საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად: კონფერენცია, კონგრესი,

ფორუმი, სიმპოზიუმი, სემინარი. უპირატესობა მიენიჭებათ იმ განმცხადებლებს, რომლებიც მონაწილეობენ

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში გამართულ

საერთაშორისო ღონისძიებებში. 

ქვეპროგრამის მონაწილე მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით გრანტის სახით,

რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის,  ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ

- სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

საჯარო ლექციები

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ორგანიზებას გაუწევს საჯარო ლექციების მოწყობას აჭარაში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი

დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია

ღია კონკურსის საფუძველზე. ლექციები გაიმართება სხვადასხვა აუდიტორიისათვის: სტუდენტები, ლექტორები,

მასწავლებლები, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები და სხვ. ლექციების ორგანიზების ფარგლებში

შეიძლება დაფინანსდეს ჰონორარი, ტრანპორტირების, ღამისთევისა და კვების ხარჯები, თვალსაჩინოებების

მომზადების ხარჯები და ა.შ. 
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 3 000 15 000

5 3 000 15 000

2 40 000 80 000

3 25 000 75 000

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო 

ლიტერატურის თარგმნა 4 7 000 28 000

საჯარო ლექცია

კონფერენციის მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას. პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ

საქართველოში რეგისტრირებულ  პირებს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

•         კონფერენციის მონაწილეთა სასტუმროს/ტრანსპორტირების/კვების ხარჯი;

•         კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო აპარატურის შესყიდვის ან/და დაქირავების ხარჯი; 

•         კონფერენციის ჩატარებისათვის საჭირო დარბაზის დაქირავების ხარჯები; 

•         კონფერენციის მასალების დაბეჭდვა; 

•         სხვა საქონელი და მომსახურება.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ

- სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

სეზონური სკოლა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროექტის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

• სეზონური სკოლის მომხსენებლთა ჰონორარი, სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

• სეზონური სკოლის მონაწილეთა სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

•სეზონური სკოლისათვის საჭირო ფართის და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;

• სხვა საქონლისა და მომსახურები ხარჯი.

სეზონური  სკოლის მოწყობის თაობაზე პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  პირებს.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია 

კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, შეფასების 

კრიტერიუმები და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების , 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა
ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
დააფინანსებს უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნას და ბეჭდვას. 2019 წელს
დასრულდება 2018 წელს დაწყებული ლიტერატურის თარგმნა (1 ავტორი), 2019 წელს დასრულდება 2 ავტორის
ლიტერატურიუს თარგმნა, რომელიც კომისიის მიერ შერჩეული იქნა 2018 წელს, ასევე 2019 წელს კონკურსის წესით
შეირჩევა და ითარგმნა 1 ლიტერატურა. ქვეპროგრამაში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა
და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და
სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

დასახელება

პროდუქტები

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონფერენციის მოწყობა

სეზონური სკოლა
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213 000სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საჯარო ლექცია X X X X

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა X X X X

კონფერენციის მოწყობა X X X X

სეზონური სკოლა X X X X

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო 

ლიტერატურის თარგმნა 
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა/ღონისძიე

ბების ორგანიზება 

ხელმისაწვდომია

 საშუალოდ 5 

ბენეფიციარის 

მონაწილეობა 

სამეცნიერო 

ღონისძიებაში; 

საშუალოდ 5 საჯარო 

ლექცია, საშუალოდ 2 

კონფერენცია, საშუალოდ 

3 სეზონური სკოლა, 

საშუალოდ 4 წიგნის 

თარგმნა

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 04 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სწავლა საზღვარგარეთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 715 000

სულ ბიუჯეტი: 715 000

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.

სწავლა საზღვარგარეთ

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 

ბოლო სამი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს  ან მოქალაქეს, რომელსაც  სრული ზოგადი 

განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი აღებული აქვს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განთავსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც ჩარიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მეორე 

საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე  და მესამე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, ასევე პირს, რომელიც ჩაირიცხება პოსტ საბაკალავრო/პოსტ სამაგისტრო სახელოვნებო პროგრამაზე.

განმცხადებელმა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სამინისტროში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი

დოკუმენტაცია:

ა)  განცხადება;

ბ)  შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;

გ)  ავტობიოგრაფია (CV);

დ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე)  ცნობა რეგისტრაციის ადგილის შესახებ;

ვ)  სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ზ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და სტუდენტის სასწავლო ბარათი:

თ) ორი სარეკომენდაციო წერილი: 

      თ.ა.) ერთი - აკადემიური;

      თ.ბ.) მეორე - შეიძლება იყოს აკადემიური/პროფესიული.

ი) საზღვარგარეთ აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი

აპლიკანტის აღნიშნულ დაწესებულებაში ჩარიცხვის შესახებ;

კ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი სწავლის საფასურის ოდენობის

შესახებ;

ლ) დოკუმენტი სტუდენტის შესაბამის ქალაქში ცხოვრების საშუალო ხარჯების შესახებ.

უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული დოკუმენტის შემთხვევაში სამინისტროში წარმოდგენილ უნდა იქნას

აპოსტილით დამოწმებული/ლეგალიზებული დოკუმენტი. დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ

ენაზე. უცხო ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტებს თან უნდა ერთვოდეს არაოფიციალური თარგმანი ქართულ ენაზე.

არ არის სავალდებულო დოკუმენტების ნოტარიული წესით დამოწმება. 

119



საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

54 12 500 675 000

5 8 000 40 000

715 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სწავლა საზღვარგარეთ X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის მონაწილე სწავლებასთან დაკავშირებული ხარჯების (სწავლის საფასური, ცხოვრების ხარჯები,

სამედიცინო დაზღვევა, სასწავლო რესურსების შეძენა და ა.შ.) დაფინანსების მიზნით სამინისტროდან მიიღებს

ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით არაუმეტეს 12 500 ლარის ოდენობით. სტუდენტი, რომელიც მოიპოვებს

დაფინანსებას ერთი სემესტრისათვის ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი მომდევნო სემესტრის დაფინანსების

მიღებაზე, თუკი ის შეინარჩუნებს საშუალო ან მაღალ აკადემიურ მოსწრებას. ფინანსური დახმარება გაიცემა

არაუმეტეს 6 სემესტრის დასაფინანსებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამის მონაწილე ისეთ ობიექტური

გარემოებების გამო, როგორიცაა უმაღლესი სასწავლებლის მიერ დადგენილი წესი და სხვ. ვერ წარმაოდგენს

მიმდინარე სემესტრის აკადემიურ შეფასებას, სამინისტრო უფლებამოსილია შემდგომი სემესტრის დაფინანსების

საკითხი გადაწყვიტოს დადებითად იმ პირობით, რომ ქვეპროგრამის მონაწილე არაუგვიანეს შემდგომი სემესტრის

დასრულებისა წარმოადგენს წინა სემესტრის საშუალო ან მაღალი აკადემიური შეფასების დამადასტურებელ

დოკუმენტს. 

ქვეპროგრამის მონაწილე, რომელსაც სასწავლო პროცესი შეუწყდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სხვა ისეთი

ობიექტური გარემოებების არსებობისას, რომელიც მას ხელს შეუშლის სწავლის გაგრძელებაში, შეუნარჩუნდება

სამინისტროდან მიღებული დაფინანსება სწავლის გაგრძელების მომენტიდან. სასწავლო პროცესის შეწყვეტის

პერიოდი უნდა მოიცავდეს არაუმეტეს ორ სასწავლო სემესტრს. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო

კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები და სხვა დამატებითი პირობები

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

დასახელება

პროდუქტები

სწავლა საზღვარგარეთ - გაცემული დაფინანსება

კვალიფიკაციის ამაღლება/სტაჟირება

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

ბოლო სამი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეს, რომელსაც სრული ზოგადი

განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი აღებული აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განთავსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც კვალიფიკაციას აიმაღლებს/სტაჟირებას გაივლის

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში განათლების,

კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და ჯანდაცვის მიმართულებით. კვალიფიკაციის

ამაღლების/სტაჟირების პერიოდი განსაზღვრულია არანაკლებ 4 თვით. კვალიფიკაციის ამაღლების/სტაჟირების

დასრულებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა დაფინანსების მიმღებმა სამინისტროში უნდა წარმოადგინოს 

კვალიფიკაციის ამაღლების/სტაჟირების წარმატებით გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კვალიფიკაციის

ამაღლების/სტაჟირების ამაღლების მიზნით აპლიკანტი სამინისტროსგან მიიღებს ფინანსურ დახმარებას გრანტის

სახით არაუმეტეს 8000 ლარისა. გრანტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრანსპორტის, ვიზის, ცხოვრების ხარჯების,

სამედიცინო დაზღვევის და ა.შ. მიზნით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -

სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში

მონაწილეობის ვადები და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

კვალიფიკაციის ამაღლება/სტაჟირება - გაცემული დაფინანსება
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კვალიფიკაციის ამაღლება/სტაჟირება X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საზღვარგარეთ; გაზრდილია კვალიფიციურ, 

კონკურენტუნარიან, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებულ სპეციალისტთა რაოდენობა 

121



ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია უმაღლესი 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა 

საზღვარგარეთ

საშუალოდ 54 

დაფინასების გაცემა 

სტუდენტების 

საზღვარგარეთ სწავლის 

მიზნით;

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

გაზრდილია 

კვალიფიციურ, 

კონკურენტუნარიან, 

საერთაშორისო 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

მომზადებულ 

სპეციალისტთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 5 

დაფინასების გაცემა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების/სტაჟირების 

მიზნით

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 532 000 383 000 383 000 383 000 383 000

სულ ბიუჯეტი: 1 532 000 383 000 383 000 383 000 383 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახალება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1- კონკურსები და 

ოლიმპიადები
1 532 000 383 000 383 000 383 000 383 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 1 532 000 383 000 383 000 383 000 383 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

0505

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო;

სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია; 

სკოლებში გაზრდილია მასწავლებელთა მოტივაცია;

პროგრამის დასახელება:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება 

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022 წლები

განათლების ხარისხის ამაღლება. სწავლისა და სწავლების მოტივაციის გაზრდა. 

პროგრამა ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების

ჩართულობას სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებას.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩა და დაფინანსდა 16 სასკოლო კლუბი; 

კონკურსებისა და ოლიმპიადების კატეგორიაში ჩატარდა 4 კონკურსი (სახვითი ხელოვნების, ლიტერატურული

მარათონის და ქართულ ენასა და მატემატიკაში დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის);

საგნობრივი ოლიმპიადა ჩატარდა 6 საგანში;

მოეწყო ექსკურსიები - კონკურსის წესით შერჩეული 12 მოსწავლისათვის თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში და

მედალოსანი მოსწავლისათვის შემეცნებითი ექსკურსია. 

პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული და დაფინანსებულია არანაკლებ 15 სასკოლო კლუბის

ინიციატივა; 

დაგეგმილ ღონისძიებებში ჩაერთვება საშუალოდ 15000 მოსწავლე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლებიდან;

ჩატარებულია სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ
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ფორმა # 2.2

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სკოლებში 

გაზრდილია 

სწავლის და 

სწავლების 

მოტივაცია 

გაუმჯობესებ

ულია 

სასწავლო 

გარემო

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში.

15 სასკოლო 

კლუბის 

ინიციატივა.

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში

რაოდენობა
განათლების 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

050502

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 383 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კონკურსები და ოლიმპიადები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

სულ ბიუჯეტი: 383 000

სწავლისა და სწავლების მოტივაციის ამაღლება

საგნობრივი ოლიმპიადა 

2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს

საგნობრივ ოლიმპიადას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და

კერძო სკოლების მოსწავლეებისათვის.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საგნობრივი ოლიმპიადა ჩატარდება 2 ტურად, მათ შორის რუსული სექტორის

მოსწავლეებისათვის ფიზიკაში, მათემატიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში ოლიმპიადა ჩატარდება რუსულ ენაზე.

ოლიმპიადის ორივე ტური ჩატარდება ტესტირების ფორმით. საგნობრივ ოლიმპიადაში მონაწილეობის პირობები და

ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

2018 წლის ქვეპროგრამაში კლასების მიხედვით გამოვლენილი საპრიზო ადგილის მფლობელები და გამორჩეული

მასწავლებლები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. 

ლიტერატურული მარათონი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს

ლიტერატურულ მარათონი, რომლის მიზანია კითხვის პოპულარიზაცია მოსწავლეებში.

მარათონში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და

საჯარო სკოლების VII-XII კლასის  მოსწავლეებს. 

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში

გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 2018 წლის ქვეპროგრამაში საპრიზო ადგილებზე გასული

კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით

სახვითი ხელოვნების კონკურსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს ხატვის

კონკურსი, რომლის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული

მოსწავლეების აღმოჩენა და წახალისება.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და

საჯარო სკოლების სხვადასხვა კლასის  მოსწავლეებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში

გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 2018 წლის ქვეპროგრამაში საპრიზო ადგილებზე გასული

კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
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თეატრალური კონკურსი

საჯარო და კერძო სკოლები წარმოადგენენ სცენარის და დადგმის პროექტებს ბიუჯეტთან ერთად. საწყის ეტაპზე 

სამინისტრო შეარჩევს  და დააფინანსებს არაუმეტეს 10 საუკეთესო პროექტს.  მეორე ეტაპზე გამოვლინდება სამი 

საუკეთესო პროექტი. პროექტის ავტორები და მონაწილეები დაჯილდივდებიან. კონკურსში მონაწილეობის 

პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს 

გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

ესეების კონკურსი

საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები შეასრულებენ წერით დავალებას სხვადასხვა საკითხზე. კონკურსის მიზანია 

მოსწავლეებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

სპორტული შეჯიბრი

საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს ან მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებულ გუნდებს შესაძლებლობა ექნებათ 

მონაწილეობა მიიღონ სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სპორტულ შეჯიბრში (მაგიდის ჩოგბურთი, ფეხბურთი, 

ჭადრაკი). კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს შემეცნებით

ტურებს საქართველოსა და საქართველოს ფარგლებს გარეთ საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის. მოსწავლეებს

საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ ისტორიული ადგილები, ასევე მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა

საგანმანათლებლო პროგრამებში. ექსკურსიებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედ, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეებს. 

დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

ექსკურსიები  მედალოსნებისთვის;

სასწავლო შემეცნებითი ექსკურსიები საბაზო საფეხურის  მოსწავლეებისთვის;

კონკურსის წესით შერჩეული საბაზო საფეხურის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის თურქეთის

სამეცნიერო ბანაკში ვიზიტი.

კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს კონკურსს

მათემატიკაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (დაწყებითი საფეხური და საბაზო საფეხური) და ისტორიასა და

სამოქალაქო განათლებაში (საბაზო საფეხური) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო და

საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 2018

წლის ქვეპროგრამაში საპრიზო ადგილებზე გასული კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 30 000 30 000

2 6 000 12 000

5 5 000 25 000

1 6 000 6 000

2 5 000 10 000

155 000 155 000

1 30 000 30 000

15 2000 30 000

85 000

383 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საგნობრივი ოლიმპიადა X X X X

ლიტერატურული მარათონი; სახვითი 

ხელოვნების კონკურსი; თეატრალური 

კონკურსი; ესეების კონკურსი, სპორტული 

შეჯიბრი

X X X X

ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ
X X

თეატრალური კონკურსი

ესეების კონკურსი

სპორტული შეჯიბრი

ლიტერატურული მარათონი; 

სახვითი ხელოვნების კონკურსი

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება

სასკოლო კლუბების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს სასკოლო კლუბების ინიციატივებს. დაფინანსების

მაქსიმალური თანხა შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს.

გამარჯვებული სასკოლო კლუბის პროექტებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია. 

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც:

1. წარმოადგენენ პროექტის განაცხადს სრული, ორგანიზებული და თანმიმდევრული ფორმით

2. დამაჯერებლად დაასაბუთებენ პროექტის ეფექტურობას

3. ჩართავენ თავიანთ აქტივობებში საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს

4. აპლიკანტებს ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებიდან

5. აპლიკანტებს, რომლებსაც სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 და 2018 წლებში არ

მიუღიათ დაფინანსება

შენიშვნა: შესაძლებელია დაფინანსდეს რამოდენიმე კლუბის ერთობლივი ინიციატივაც. კერძო სკოლების

ინიციატივები დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი წარმოადგენენ ერთობლივ პროექტს საჯარო სკოლასთან

ერთად. ამ შემთხვევაში თანხა ჩაირიცხება საჯარო სკოლის ანგარიშზე.  

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის - მუხლში გათვალისწინებულია 2018 წლის ქვეპროგრამის

ფარგლებში საგნობრივი ოლიმპიადაში, ლიტერატურული მარათონში, სახვითი ხელოვნების კონკურსსა და

დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოვების ხარჯები. 

დასახელება

პროდუქტები

საგნობრივი ოლიმპიადა

ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს 

გარეთ

კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის 

მოსწავლეებისათვის

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის 

მოსწავლეებისათვის
X X X X

სასკოლო კლუბების ინიციატივების 

დაფინანსება
X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X

სკოლებში გაზრდილია სწავლის და სწავლების მოტივაცია 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სკოლებში გაზრდილია 

სწავლის და სწავლების 

მოტივაცია 

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე ჩართულია 

სხვადასვა კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში.

15 სასკოლო კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 8 660 826 3 442 926 1 739 300 1 739 300 1 739 300

სულ ბიუჯეტი: 8 660 826 3 442 926 1 739 300 1 739 300 1 739 300

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სსიპ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
5 060 826 2 092 926 989 300 989 300 989 300

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
500 000 500 000

სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი
3 100 000 850 000 750 000 750 000 750 000

სულ პროგრამა 8 660 826 3 442 926 1 739 300 1 739 300 1 739 300

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში ხელშეწყობილია აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და უმაღლესი განათლების განხორციელება;

გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა.

2019-2022 წლები

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელშეწყობა და განვითარება.

სასწავლო და სამეცნიერო მატერიალური-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და გაუმჯობესება. 

პროგრამა გათვალისწინებულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ სამ

უმაღლეს სასწავლებელზე, კერძოდ სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ -

სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო

უნივერსიტეტი, რომლებიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის

ხელშეწყობის, უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების

ხელშეწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

სსიპ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი.

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

0506

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სსიპ ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან არსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები - აგრარული და 

მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი, 

ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების 

ინსტიტუტი და ნიკო 

ბერძენიშვილის ინსტიტუტი -  

შეუფერხებლად ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით 

საქმიანობას.

ხელშეწყობილია სამი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა

ხელშეწყობილია 

სამი სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

ხელშეწყობილია 

სამი სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

ხელშეწყობილია 

სამი სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

რაოდენობა

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

გაუმჯობესებულია სსიპ  - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 

ქ. ბათუმში, 

რუსთაველი/ნინოშვილი

ს ქ. N32/35 მდებარე ბსუ-

ს პირველი და მეორე 

კორპუსი გადახურულია 

სრულად.

ბსუ-ს ჰუმანიტარულ 

ფაკულტეტისთვის 

შეძენილია ენის 

ლაბორატორია 

(ლინგოფონიის 

კაბინეტი)

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესე

ბულია 

ინფრასტრუქ

ტურა

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები
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გაუმჯობესებულია სსიპ 

სასწავლო უნივერსიტეტი-

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემიის ინფრასტრუქტურა 

და მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა

შეძენილია და 

განახლებულია 

საწვრთნელი სიმულატორ 

ლაბორატორიები, 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

პაკეტები

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესე

ბულია 

ინფრასტრუქ

ტურა

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

ანგარიში

ხელშეწყობილია სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტში უმაღლესი 

განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი განათლება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

რაოდენობა

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება

დასრულებულია 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი
2 092 926

სულ ბიუჯეტი: 2 092 926

სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განხორციელებისა

და სწავლების ხარისხისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 2015 წლის ნოემბრის თვეში განხორციელებული

ცვლილებებიდან გამომდინარე ოთხი სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი განისაზღვრა:

დამოუკიდებელი სსიპ-ი, სსიპ-ი სსიპ-თან, უნივერსიტეტის ფარგლებში არსებული დამოუკიდებელი

კვლევითი ერთეული და ფაკულტეტის შიგნით არსებული სამეცნიერო კვლევითი ერთეული. მათი რანჟირება

სამეცნიერო პოტენციალიდან, სამეცნიერო მიღწევებიდან და განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე

მოხდება. საფაკულტეტო ან საუნივერსიტეტო სტატუსის მინიჭება დამოკიდებული იქნება თავად

უნივერსიტეტზე, ხოლო სსიპ-ის სსიპ-თან სტატუსის მინიჭებას გადაწყვეტს მთავრობა. აღნიშნული

ცვლილებების ძირითადი იდეა სწავლებისა და კვლევის შერწყმაა (სწავლება-კვლევის ინტეგრაცია).

ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 18

მუხლის პირველი პუნქტის "ლ.ბ." ქვეპუნქტის შესაბამისად დააფინანსებს უნივერსიტეტის აგრარული და

მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტში, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტსა და

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას. 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად გარანტირებულია უნივერსიტეტის

აკადემიური თავისუფლება, რაც გულისხმობს – აკადემიური პერსონალის, სამეცნიერო პერსონალისა და

სტუდენტთა უფლებას, დამოუკიდებლად განახორციელონ სწავლება, სამეცნიერო კვლევა და სწავლა, შექმნილი

ინტელექტუალური პროდუქტის ხარისხზე პასუხისმგებელია უმაღლესი სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულება. 

დასახელება 2019 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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საშ. 

რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

აგრარული და 

მემბრანული 

ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი

367 100

ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფერო-ვნების 

ინსტიტუტი

321 000

ნიკო ბერძენიშვილის 

ინსტიტუტი 
301 200

2 092 926

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა
X X X X

ინფრასტრუქტურისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტები - აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიისა და

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი - შეუფერხებლად ახორციელებს

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას; 

გაუმჯობესებულია უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 

ინფრასტრუქტურისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა

სამშენებლო-

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები,

ენის ლაბორატორიის 

(კაბინეტი) მოწყობა

1 103 626

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 99/ნ ბრძანებით

დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის „ა“ პუნქტის თანახმად უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულების მატერიალური რესურსის სტანდარტი დაკმაყოფილებულია თუ დაწესებულებას საკუთრებაში

ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი, რომელიც გამოიყენება დაწესებულების მისიით

განსაზღვრული მიზნების რეალიზაციისათვის და შეესაბამება საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის

უნივერსიტეტი გააუმჯობესებს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობას (მაგ. შენობა-

ნაგებობების რეაბილიტაცია, ტექნიკური აღჭურვა და სხვა)  და ინფრასტრუქტურას. 

დასახელება

პროდუქტები

134



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტები - აგრარული და 

მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, 

ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ნიკო 

ბერძენიშვილის ინსტიტუტი -  შეუფერხებლად 

ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით 

საქმიანობას

ხელშეწყობილია 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა;
რაოდენობა

სსიპ - ბათუმის 

შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წლიური ანგარიში

გაუმჯობესებულია სსიპ  - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა. 

ქ. ბათუმში, 

რუსთაველი/ნინოშვილის 

ქ. N32/35 მდებარე ბსუ-ს 

პირველი და მეორე 

კორპუსი გადახურულია 

სრულად.

ბსუ-ს ჰუმანიტარულ 

ფაკულტეტისთვის 

შეძენილია ენის 

ლაბორატორია 

(ლინგოფონიის კაბინეტი)

რაოდენობა

სსიპ - ბათუმის 

შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წლიური ანგარიში

სსიპ ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

500 000

500 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ინფრასტრუქტურა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სტუდენტების მიერ არჩეული პროფესიისათვის საჭირო პრაქტიკული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით,

სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა და

ასევე, ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და უზრუნველყოფა, რომლებიც სტუდენტებში

განავითარებენ მართვისა (ლიდერობისა) და კვლევისათვის აუცილებელ ანალიზის უნარ-ჩვევებს;

მაღალი მორალური ღირსებების მქონე მოქალაქის აღზრდის მიზნით, შესაბამისი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა,

რომელიც დაფუძნებულია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე, გარემომცველი ბუნებისადმი

მზრუნველობის, ჰუმანიზმის, სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი და გენდერული ტოლერანტობის

პრინციპებზე.სასწავლო და სამეცნიერო მატერიალური-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და გაუმჯობესება - როგორც

სტუდენტებს, ასევე მოქმედ მეზღვაურებს ყოველი 5 წლის შემდეგ ესაჭიროებათ გადამზადება, სერტიფიკატების

განახლება, გამომდინარე აქედან ინფრასტრუქტურის მოწყობა უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო საზღვაო

სტანდარტებს.

დასახელება
პროდუქტები

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო

და მომიჯნავე დარგების  კვალიფიციური კადრების მომზადება.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დასახელება 2019 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი
500 000

სულ ბიუჯეტი: 500 000
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

კვალიფიციური კადრების მომზადება 

საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა  და მომიჯნავე 

დარგებში დასასაქმენლად;

დაინტერესებული საკრუინგო კომპანიების 

რიცხვისა და მათი კმაყოფილების ზრდა;

დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა და მდგრადი განვითარების 

თვალსაზრისით საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება. STCW კონვენციისა და 

"მეზღვაურთა განათლებისა და 

სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს 

კანონის შესაბამისად მეზღვაურთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

შეძენილია და 

განახლებულია 

საწვრთნელი 

სიმულატორ 

ლაბორატორიები, 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

პაკეტები 

რაოდენობა

სსიპ-სასწავლო უნივერსიტეტი-

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია

წლიური

სსიპ-სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია

ანგარიში
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 06 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული

დებულების მე-9 მუხლის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტი

დაკმაყოფილებულია, თუკი მაგალითად ამავე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად დაწესებულების უფლებამოსილი

ორგანოს მიერ დამტკიცებულ თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია პროგრამის მიზნები,

სწავლის შედეგები, მეთოდოლოგია და შესაბამისი კვალიფიკაცია. პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების

ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად, აქვს თანმიმდევრული სტრუქტურა, სტუდენტთა შეფასების მოქმედი

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისტემა, შესაბამისი სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები);

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის შედეგები აღწერილია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციებით და

შეესაბამება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და კონკრეტულ დარგობრივ სტანდარტებს; 

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოში უმაღლესი განათლების ძირითადი

მიზნებია: ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა და დემოკრატიისა

და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტაცია; პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი

განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; პიროვნული

პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება, თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი

კომპეტენციის მქონე პირების მომზადება, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი განათლების მქონე პირთა

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა და სტუდენტთა და ფართო საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი

ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება. აღნიშნული მიზნების მიღწევის მიზნით სსიპ - ბათუმის ხელოვნების

სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების პროფესიულ, საბაკალავრო და

სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო

უნივერსიტეტი უმაღლესი განათლების პროფესიულ, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამების

შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით დააფინანსებს დაწესებულების აკადემიური პერსონალის, მოწვეული

პერსონალის, მკვლევართა, მასწავლებელთა და სხვ. შრომის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

დასახელება 2019 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი
850 000

სულ ბიუჯეტი: 850 000

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და

სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა;  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. 
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

750 000

100 000

850 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

უმაღლესი განათლების პროფესიული, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაფინანსება

X X X X

ინფრასტრუქტურისა გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შეუფერხებლად ახორციელებს უმაღლესი განათლების

პროფესიულ, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამებს;

დასრულებულია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალის,

მასწავლებელთა, მკვლევართა ან მოწვეული პერსონალის მიერ; დაწესებულებას შემუშავებული აქვს

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იმისათვის რომ უნივერსიტეტმა განახორციელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა,

აუცილებელია ავტორიზაციის გავლა და სწორედ ავტორიზაციაა საზომი საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხზე

და სტანდარტთან შესაბამისობაზე, ხოლო საგანმანათლებლო პროგრამების შეუფერხებლად და მაღალი სტანდარტით

განხორციელებისათვის აუცილებელია უნივერსიტეტს შეეძლოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური

პერსონალის, მასწავლებლის, მკვლევარის ან მოწვეული პერსონალის დაქირავება და შრომის ანაზღაურება.

უნივერსიტეტი ვალდებულია გამოყოფილი თანხა გამოიყენოს მიზნობრივად. თანხის მისაღებად სამინისტროში

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისწორეზე, ხელშეკრულებით გამოყოფილი თანხის მიზნობრივ ხარჯვასა და

ხარჯვის დოკუმენტაციის კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარმოებაზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტი. გარდა

ამისა ავტორიზაციის მიღების მთავარი და გადამწყვეტი პირობაა უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის

განხორციელებისათვის უნივერსიტეტს გააჩნდეს საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად მოწყობილი და

სასწავლო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო კორპუსი. 2018 წელს დასრულდა ახალი სასწავლო კორპუსის

რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მშენებლობა და 2019 წელს საჭიროა ახალი სასწავლო კორპუსი აღიჭურვოს

თანამედროვე სასწავლო ინვენტარით.

დასახელება
პროდუქტები

უმაღლესი განათლების პროფესიული, საბაკალავრო და 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსება

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

139



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელშეწყობილია სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტში უმაღლესი 

განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი 

განათლება

რაოდენობა
სსიპ-ბათუმის ხელოვნების 

სასწავლო უნივერსიტეტი
წლიური

სსიპ-ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

დასრულებულია 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება

რაოდენობა
სსიპ-ბათუმის ხელოვნების 

სასწავლო უნივერსიტეტი
წლიური

სსიპ-ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05  07

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 3 967 160 991 760 991 800 991 800 991 800

სულ ბიუჯეტი: 3 967 160 991 760 991 800 991 800 991 800

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

2019-2022 წლები

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

ოჯახურ გარემოსთან მიახლოვებულ სერვისებში (საოჯახო ტიპის სახლები) და აქცენტი აღებულია გაძლიერებული

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

„ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 62 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების დაფინანსებას.

• სკოლაში უცხო ენებისა (განსაკუთრებით ინგლისური ენის) და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული,

ინტენსიური  შესწავლა  თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;

• ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარების გამო

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად

შესაბამისი პირობების შექმნა.

1. საჯარო სკოლები, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების საცხოვრებელი მატერიალური

ბაზის კეთილმოწყობა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება; ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების

უზრუნველყოფა; ყველა მოსწავლეს, მიუხედავად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, უფლება აქვს მიიღოს

ხარისხიანი განათლება კომფორტულ და ესთეტიურ პირობებში, რაც მოსწავლეს მისცემს ეკონომიკური, სოციალური

და კულტურული უფლებების რეალიზაციის საშუალებას;

2.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული

სწავლების მიზნით ქ. ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები უცხო ენის სწავლების გაძლიერებულ კურსებს

გაივლიან ქ. ბათუმის №4 საჯარო სკოლაში და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ კურსს ქ. ბათუმის №6 ფიზიკა-

მათემატიკის საჯარო სკოლაში. საგნის/საგნების გაძლიერებულად (სპეციალიზირებულად) სწავლება მსოფლიოში

მიღებული და გავრცელებული პრაქტიკაა. საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლება ხელს უწყობს

მოსწავლეთა   აკადემიური   მოსწრების ამაღლებას.

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა; სსიპ ქობულეთის

მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლა; სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის

სოფელ მერისის საჯარო სკოლა; სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლა; სსიპ ქალაქ

ბათუმის N4 საჯარო სკოლა; სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა; სსიპ ქალაქ ბათუმის N26

საჯარო სკოლა; 
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022  წელი

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო 

სკოლების ხელშეწყობა
2 895 600 723 900 723 900 723 900 723 900

გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-

მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების 

ხელშეწყობა

1 071 560 267 860 267 900 267 900 267 900

სულ პროგრამა 3 967 160 991 760 991 800 991 800 991 800

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• მოსწავლეებისათვის შექმნილია ცხოვრების, აღზრდისა და სწავლისათვის აუცილებელი შესაბამისი

საყოფაცხოვრებო პირობები (საცხოვრებელი, კვება, უსაფრთხო გარემო).

• მოსწავლეები მაღალ დონეზე ფლობენ  უცხო ენასა და ფიზიკა-მათემატიკას;

• სხვადასხვა სახის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ ხარისხიანი და სრული ზოგადი

განათლების მიღების შესაძლებლობა;

• ინკლუზიური მოზარდები არიან თვითრეალიზებულნი და საზოგადოებაში ინტეგრირებულნი.

3. სწავლისას ბევრი ბავშვი განიცდის სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოწვეული

იყოს მოსწავლის ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარეობით.

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ბავშვის წარმატებით

სწავლების გზები. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა

თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. სსიპ ქალაქ

ბათუმის №26 საჯარო სკოლაში მასწავლებლები ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში

უზრუნველყოფილი იქნებიან მათთვის საჭირო მომსახურეობით.

4. პროგრამაში კოორდინატორი კურირებას გაუწევს საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული

(უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამას.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

არაუმეტეს 1237 მოსწავლე მიიღებს ხარისხიან განათლებას.

330 მოსწავლე უზრუნველყოფიოლია პანსიონური მომსახურეობით, გაძლიერებული სწავლების კურსი გაიარა 873

მოსწავლემ, ინკლუზიური  სწავლება გაიარა 40 მოსწავლემ
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022  წელი

სოციალურად დაუცველი 

მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი იქნებიან 

კვებით და საცხოვრებელი 

პირობით;

მიიღებენ ზოგადი განათლების 

სრულ

კურსს.

არაუმეტეს 337  

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ოლია 

პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს  337 

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ოლია 

პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს 337 

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ოლია 

პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს 337 

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ოლია 

პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

საჯარო სკოლი, 

რომლებიც 

ახორციელებენ  

საპანსიონო 

მომსახურეობას

გაიზრდება მოსწავლეთა 

დაინტერესება უცხო ენებისა და 

ტექნიკური სწავლებით; 

არაუმეტეს 860 

მოსწავლე 

გაივლის 

გაძლიერებული 

სწავლების კურს 

არაუმეტეს 800 

მოსწავლე 

გაივლის 

გაძლიერებული 

სწავლების კურს 

არაუმეტეს 800 

მოსწავლე 

გაივლის 

გაძლიერებული 

სწავლების კურს 

არაუმეტეს 800 

მოსწავლე 

გაივლის 

გაძლიერებული 

სწავლების კურს 

სსიპ ქალაქ ბათუმის 

N4 საჯარო სკოლა;
სსიპ ქალაქ ბათუმის

№6 

ფიზიკა-მათემატკის 

საჯარო სკოლა

ინკლუზიური განათლების 

პროცესის განვითარება, 

თანაბარი შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფა შშმ 

მოსწავლეებისათვის 

თანატოლებთან ერთად 

სწავლისა და ხარისხიანი 

განათლების მიღებისა.

არაუმეტეს 40 

მოსწავლე 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას; 

სხვადასხვა 

სკოლების 

სმენადაქვეითებ

ული მოსწავლე -

მეტყველების 

თერაპევტის 

სარეაბილიტაცი

ო კურსს.

არაუმეტეს 40 

მოსწავლე 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას; 

სხვადასხვა 

სკოლების 

სმენადაქვეითებ

ული მოსწავლე -

მეტყველების 

თერაპევტის 

სარეაბილიტაცი

ო კურსს.

არაუმეტეს 40 

მოსწავლე 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას; 

სხვადასხვა 

სკოლების 

სმენადაქვეითებ

ული მოსწავლე -

მეტყველების 

თერაპევტის 

სარეაბილიტაცი

ო კურსს.

არაუმეტეს 40 

მოსწავლე 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას; 

სხვადასხვა 

სკოლების 

სმენადაქვეითებ

ული მოსწავლე -

მეტყველების 

თერაპევტის 

სარეაბილიტაცი

ო კურსს.

სსიპ ქალაქ ბათუმის
№26 საჯარო სკოლა

რაოდენობა
მშობელთა 

განცხადებები
ხელშკრულება

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 323 700 323 700

1 116 160 116 160

სსიპ „სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა“

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლა“

დასახელება

პროდუქტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 723 900

სულ ბიუჯეტი: 723 900

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

ოჯახურ გარემოსთან მიახლოვებულ სერვისებში (საოჯახო ტიპის სახლები) და აქცენტი აღებულია გაძლიერებული

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 62 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების დაფინანსებას.

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

ოჯახურ გარემოსთან მიახლოვებულ სერვისებში (საოჯახო ტიპის სახლები) და აქცენტი აღებულია გაძლიერებული

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 62 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო

მომსახურეობის, საცხოვრებელი პირობების, მკურნალობის, კვებისა და სხვა თანმდევი ხარჯების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის მიზანია საჯარო სკოლები, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების

საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება;

ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა; ყველა მოსწავლეს, მიუხედავად სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობისა, უფლება აქვს მიიღოს ხარისხიანი განათლება კომფორტულ და ესთეტიკურ

პირობებში, რაც მოსწავლეს მისცემს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების რეალიზაციის

საშუალებას;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა'
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1 171 130 171 130

1 112 910 112 910

4 723 900

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სსიპ  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა
X X X X

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  

ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლა
X X X X

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ 

თურმანიძის სახელობის  სოფელ მერისის 

საჯარო სკოლა

X X X X

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა 

შუახევის საჯარო სკოლა
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის და სწავლების მოტივაცია 

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის  სოფელ მერისის საჯარო სკოლა

სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სსიპ „სოფელ 

სალიბაურის N 2 

საჯარო სკოლა“ 

არაუმეტეს 180 

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „სოფელ 

სალიბაურის N 2 

საჯარო სკოლა“ 

ანგარიში

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 

საჯარო სკოლა“  

არაუმეტეს 35  

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მერისის საჯარო 

სკოლა არაუმეტეს  92  

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მერისის საჯარო 

სკოლა

ანგარიში

სსიპ „დაბა შუახევის 

საჯარო სკოლა“ 

არაუმეტეს 30  

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „დაბა შუახევის 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

სკოლებში გაზრდილია 

სწავლის და სწავლების 

მოტივაცია 

წელიწადში 

ერთხელ
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ფორმა # 3.1

05 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 35 400 35 400

სულ ბიუჯეტი: 267 860

სკოლაში უცხო ენებისა (განსაკუთრებით ინგლისური ენის) და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული,

ინტენსიური  შესწავლა  თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;

ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარების გამო

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად

შესაბამისი პირობების შექმნა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა - მათემატიკის გაძლიერებული

სწავლების მიზნით ქ. ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები უცხო ენის სწავლების გაძლიერებულ კურსებს

გაივლიან ქ. ბათუმის №4 საჯარო სკოლაში და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ კურსს ქ. ბათუმის №6 ფიზიკა-

მათემატიკის საჯარო სკოლაში. საგნის/საგნების გაძლიერებულად (სპეციალიზირებულად) სწავლება მსოფლიოში

მიღებული და გავრცელებული პრაქტიკაა. საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლება ხელს უწყობს

მოსწავლეთა   აკადემიური   მოსწრების ამაღლებას. 

სწავლისას ბევრი ბავშვი განიცდის სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოწვეული

იყოს მოსწავლის ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარეობით.

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ბავშვის წარმატებით

სწავლების გზები. ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა

თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. ქ.

ბათუმის №26 საჯარო სკოლაში მასწავლებლები ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში

უზრუნველყოფილი იქნებიან მათთვის საჭირო მომსახურეობით.

ასევე სხვადასხვა სკოლების სმენადაქვეითებული მოსწავლეები გაივლინ მეტყველების თერაპევტის

სარეაბილიტაციო კურსს.

ქვეპროგრამაში კოორდინატორი კურირებას გაუწევს საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული

(უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამას.

დასახელება

პროდუქტები

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №4 საჯარო სკოლა (ინგლისური ენის 

გაძლიერებული სწავლება)

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 267 860

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი
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1 48 240 48 200

1 170 700 170 700

1 1 100 13 200

12 30 360

16 267 860

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №4 საჯარო სკოლა 

(ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება)
X X X X

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის 

საჯარო სკოლა (ფიზიკა-მათემატიკის 

გაძლიერებულ კურსით სწავლება)

X X X X

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №26 საჯარო სკოლა ( 

ინკლუზიური სწავლება)
X X X X

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 

თვე)
X X X X

კოორდინატორის სამივლინებო და სხვა 

ხარჯები
X X X X

კოორდინატორის სამივლინებო და სხვა ხარჯები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

• სკოლაში უცხო ენებისა (განსაკუთრებით ინგლისური ენის) და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული,

ინტენსიური  შესწავლა  თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;

• ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარების გამო

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის სირთულეების დასაძლევად და მაღალი

ხარისხის განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა.

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

(ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ კურსით სწავლება)

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №26 საჯარო სკოლა ( ინკლუზიური 

სწავლება)
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

არაუმეტეს 500 

მოსწავლე გადის უცხო 

ენების გაძლიერებული 

სწავლებას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №4 

საჯარო სკოლა 
ანგარიში

არაუმეტეს 360 

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებული ფიზიკა-

მათემატკის სწავლებას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ფიზიკური,  

ინტელექტუალური,  

სოციალური,  

ემოციური,  

ლინგვისტური  თუ  

სხვა  მდგომარების  

გამო  სწავლასთან 

დაკავშირებული 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეებისთვის 

სირთულეების 

დასაძლევად და 

მაღალი ხარისხის 

განათლების მისაღებად 

შესაბამისი პირობების 

შექმნა.

არაუმეტეს 40 

ბენეფიციალი გადის 

ინკლუზიური 

სწავლების კურსს 

თანატოლებთან ერთად;

სხვადასხვა სკოლების 

სმენადაქვეითებული 

მოსწავლე გაივლის 

მეტყველების 

თერაპევტის 

სარეაბილიტაციო 

კურსს;

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „დაბა შუახევის 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

სკოლებში გაზრდილია 

გაძლიერებული 

სწავლების მოტივაცია 

წელიწადში 

ერთხელ
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 833 416 832 716 666 900 666 900 666 900

სულ ბიუჯეტი: 2 833 416 832 716 666 900 666 900 666 900

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი 2 833 416 832 716 666 900 666 900 666 900

უწყვეტი განათლება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

0509

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი

2019-2022 წლები

მოსახლეობისათვის აფხაზური და უცხო ენების, კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა, ასევე

უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება,

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება, სასწავლო

მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და სკოლის ადმინისტრაციისა და პერსონალის პროფესიული განვითარების

ხელშეწყობა, ტრენერთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

განათლების პოპულარიზაცია და საზოგადოების სოციალური მხარდაჭერის მიზნით განათლების ფონდი

ახორციელებს მოსახლეობისთვის აფხაზური, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართული ენის

არმცოდნე საქართველოს მოქალაქეებისათვის ქართული ენის, უცხო ენების, კომპიუტერული სწავლების

პროგრამას, ასევე უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლას; მასწავლებლებს შესაძლებლობა

აქვთ რეგიონიდან გაუსვლელად აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მოემზადონ სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის,

ჩაერთონ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემაში, ითანამშრომლონ კოლეგებთან და ერთობლივად

დაგეგმონ და განახორციელონ სხვადასხვა აქტივობები, რომლებიც მათ პროფესიულ განვითარებაზე დადებითად

აისახება. პროფესიული განვითარების კურსები ხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით: საგნობრივი,

პროფესიული უნარ-ჩვევების და სხვა, რომლებიც თავის მხრივ იშლება მოდულებად. რეგიონულ კონფერენციებში

მონაწილეობა მასწავლებლებს შესაძლებლობას მისცემს მიიღოს კრედიტ ქულა მასწავლებელთა პროფესიული

განვითარების სქემის შესაბამისად. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მასწავლებელი მუდმივად უნდა იყოს

ჩართული აღნიშნულ აქტივობებში, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად უფრო ეფექტური და

მასშტაბური ღონისძიებების გატარების საჭიროებაზე მიუთითებს ჩატარებული სასერტიფიკაციო გამოცდების

შედეგებიც. 

მასწავლებელთა საგნობრივი და პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების

ხელშეწყობა, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება, სკოლის ადმინისტრაციისა და

პერსონალის წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ განიახლონ ცოდნა, გაეცნონ სასკოლო საზოგადოებასთან მუშაობის

მეთოდიკას და პროექტების ორგანიზების საკითხებს. ყოველწლიურად სტაჟირებას გაივლის 3 ფიზიკის

მასწავლებელი შვეიცარიაში, ქალაქ ჟენევაში არსებულ ევროპის ბირთვული კვლევების ცენტრში (CERN).

პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას გაივლის ქიმიის, ბუნებისმეტყველების,

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 15 მასწავლებელი.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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სულ პროგრამა 2 833 416 832 716 666 900 666 900 666 900

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აფხაზური, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართული ენის არმცოდნე საქართველოს

მოქალაქეებისათვის ქართული ენის და უცხო ენების შემსწავლელ და TOEFL-ის გამოცდისათვის მოსამზადებელ

კურსებს გაივლის არაუმეტეს 2 025 მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 225 მსმენელი,

ასევე უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შეისწავლის არაუმეტეს 8 მსმენელი,

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიმართულებაში პროფესიული განვითარების კუთხით

გათვალისწინებულ სხვადასხვა აქტივობებს (ტრენინგებს, მასტერ კლასებს, ვორქშოფებს), ინკლუზიური

განათლების ხელშეწყობის, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლების და სკოლის

ადმინისტრაციისა და პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ტრენინგ კურსებს გაივლის

არაუმეტეს 7 000 მსმენელი. შვეიცარიაში, ევროპის ბირთვული კვლევების ცენტრში (CERN) სტაჟირებას გაივლის 3

ფიზიკის მასწავლებელი. პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას გაივლის ქიმიის,

ბუნებისმეტყველების, ბიოლოგიისა და ფიზიკის 11 მასწავლებელი. ჩატარდება აჭარის პედაგოგთა V რეგიონული

კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 120 მომხსენებელი.                                                                                                                             

აფხაზური, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართული ენის არმცოდნე საქართველოს

მოქალაქეებისათვის ქართული ენის და უცხო ენების შემსწავლელ და TOEFL-ის გამოცდისათვის მოსამზადებელ

კურსებს გაივლის არაუმეტეს 2 025 მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 225 მსმენელი,

ასევე უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შეისწავლის არაუმეტეს 8 მსმენელი,

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიმართულებაში პროფესიული განვითარების კუთხით

გათვალისწინებულ სხვადასხვა აქტივობებს (ტრენინგებს, მასტერ კლასებს, ვორქშოფებს), ინკლუზიური

განათლების ხელშეწყობის, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლების და სკოლის

ადმინისტრაციისა და პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ტრენინგ კურსებს გაივლის

არაუმეტეს 7 000 მსმენელი. შვეიცარიაში, ევროპის ბირთვული კვლევების ცენტრში (CERN) სტაჟირებას გაივლის 3

ფიზიკის მასწავლებელი. პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას გაივლის ქიმიის,

ბუნებისმეტყველების, ბიოლოგიისა და ფიზიკის 11 მასწავლებელი. ჩატარდება აჭარის პედაგოგთა V რეგიონული

კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 120 მომხსენებელი.

ხელმისაწვდომია აფხაზური და უცხო ენების შესწავლა ;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართული ენის არმცოდნე საქართველოს მოქალაქეებისათვის

ქართული ენის შესწავლა;

ხელმისაწვდომია კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა ;                      

ხელმისაწვდომია ასევე უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა; ხელმისაწვდომია

მასწავლებელთა გადამზადება – მ/შ ფიზიკის მასწავლებელთა გადამზადება შვეიცარიაში, ევროპის ბირთვული

კვლევების ცენტრში (CERN). ხელმისაწვდომია

მასწავლებელთა გადამზადება – მ/შ ბიოლოგიის, ბუნებისმეტყველების, ქიმიისა და ფიზიკის მასწავლებელთა

გადამზადება პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სახ. სამეცნიერო ცენტრში;

მასწავლებელთა კვალიფიცირებული ტრენერების ქსელის შექმნა, რომლებსაც შეუძლიათ პედაგოგთა პროფესიული

განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში;

პრაქტიკოს პედაგოგთა საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების გაუმჯობესება. საგაკვეთილო პროგრამის და

სწავლების მეთოდოლოგიების ეფექტურად გამოყენების უნარების განვითარება. სკოლის ადმინისტრაციისა და

პერსონალის წევრები დაეუფლებიან საჭირო უნარ – ჩვევებს და შეიძენენ ახალ ცოდნას, რასაც შემდგომ დანერგავენ

თავიანთ პროფესიულ საქმიანობაში;

რეგიონულ კონფერენციებში მონაწილეობით მასწავლებლებს მიეცემათ შესაძლებლობა დააგროვონ კრედიტ

ქულები   მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის შესაბამისად.
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ფორმა # 2.2

2019  წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022  წელი

აფხაზური, ქართული ენისა და 

უცხო ენების შემსწავლელ 

კურსებს გაიავლის წელიწადში 

არაუმეტეს 2025 მსმენელი, 

კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს 

დაეუფლება არაუმეტეს 225 

მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის 

კომპიუტერული უნარ ჩვევების 

შეისწავლის არაუმეტეს 8 

მსმენელი. 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს გაიავლის 

წელიწადში არაუმეტეს 2500 

მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-

ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 

450 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის 

კომპიუტერული უნარ ჩვევების 

შეისწავლის არაუმეტეს 16 

მსმენელი. 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს გაიავლის 

წელიწადში არაუმეტეს 2500 

მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-

ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 

450 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის 

კომპიუტერული უნარ ჩვევების 

შეისწავლის არაუმეტეს 16 

მსმენელი. 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს გაიავლის 

წელიწადში არაუმეტეს 2500 

მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-

ჩვევებს დაეუფლება არაუმეტეს 

450 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის 

კომპიუტერული უნარ ჩვევების 

შეისწავლის არაუმეტეს 16 

მსმენელი. 

 ამაღლდება მასწავლებლების, 

სკოლის ადმინისტრაციისა და 

სკოლის პერსონალის  

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

მასწავლებელთა (მ/შ 

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და 

პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი 

და   თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  

ევროპის ბირთვული კვლევების 

ცენტრში (CERN) 

 ამაღლდება მასწავლებლების, 

სკოლის ადმინისტრაციისა და 

სკოლის პერსონალის  

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

მასწავლებელთა (მ/შ 

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და 

პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი 

და   თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  

ევროპის ბირთვული კვლევების 

ცენტრში (CERN) 

 ამაღლდება მასწავლებლების, 

სკოლის ადმინისტრაციისა და 

სკოლის პერსონალის  

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

მასწავლებელთა (მ/შ 

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და 

პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი 

და   თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  

ევროპის ბირთვული კვლევების 

ცენტრში (CERN) 

 ამაღლდება მასწავლებლების, 

სკოლის ადმინისტრაციისა და 

სკოლის პერსონალის  

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

მასწავლებელთა (მ/შ 

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და 

პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი 

და   თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  

ევროპის ბირთვული კვლევების 

ცენტრში (CERN) 

სტაჟირებას გაივლის  3 ფიზიკის 

მასწავლებელი.  პოლონეთში, 

ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო 

ცენტრში სტაჟირებას გაივლის 

ქიმიის, ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 15 

მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

სტაჟირებას გაივლის  3 ფიზიკის 

მასწავლებელი.  პოლონეთში, 

ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო 

ცენტრში სტაჟირებას გაივლის 

ქიმიის, ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 15 

მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

სტაჟირებას გაივლის  3 ფიზიკის 

მასწავლებელი.  პოლონეთში, 

ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო 

ცენტრში სტაჟირებას გაივლის 

ქიმიის, ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 15 

მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

სტაჟირებას გაივლის  3 ფიზიკის 

მასწავლებელი.  პოლონეთში, 

ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო 

ცენტრში სტაჟირებას გაივლის 

ქიმიის, ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 15 

მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

მოგროვების 

მეთოდი

რაოდენობ

ა

მოქალაქეებისთვი

ს ხელმისაწვდომი 

იქნება აფხაზური, 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკაში 

მცხოვრები 

ქართული ენის 

არმცოდნე 

საქართველოს 

მოქალაქეებისათვი

ს ქართული ენის 

და უცხო ენების, 

კომპიუტერული 

პროგრამების 

შესწავლა.

ა(ა)იპ ”აჭარის 

განათლების 

ფონდი”

ა(ა)იპ 

”აჭარის 

განათლები

ს ფონდი”

მსმენელის 

აპლიკაცია

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0511

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 18 311 820 4 606 017 4 568 601 4 568 601 4 568 601

სულ ბიუჯეტი: 18 311 820 4 606 017 4 568 601 4 568 601 4 568 601

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022  წელი

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის  

ხელოვნების სკოლა“;
5 080 980 1 273 980 1 269 000 1 269 000 1 269 000

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის 

სახელობის სამუსიკო სკოლა“;
5 060 404 1 265 101 1 265 101 1 265 101 1 265 101

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის 

სამუსიკო სკოლა“;
3 200 200 802 300 799 300 799 300 799 300

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის 

სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;
1 172 996 295 496 292 500 292 500 292 500

ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“; 1 372 340 350 240 340 700 340 700 340 700

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის  ხელოვნების სკოლა“;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;

ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;

ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“

2019- 2022 წლები

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა; 

სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური

სპეციალისტებით უზრუნველყოფა;

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და ამოქმედების ხელშეწყობა;

სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეების მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და

ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით.

პროგრამა ემსახურება სახელოვნებო განათლების, როგორც კულტურის პრიორიტეტული სფეროს ხარისხის

ამაღლების ხელშეწყობას და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს უზრუნველყოფას კვალიფიციური კადრებით,

ასევე მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება, ქორეოგრაფიით, კლასიკური მუსიკით და ხელოვნების სხვა

დარგებით, შემეცნებითი აქტივობებით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის 

სამხატვრო სკოლა“;
1 247 800 314 200 311 200 311 200 311 200

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის 

სასახლე“
1 177 100 304 700 290 800 290 800 290 800

სულ ჯამი 18 311 820 4 606 017 4 568 601 4 568 601 4 568 601

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლების მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მიღებული

წარმატებებით;

სახელოვნებო სკოლებში საგანმანათლებლო სწავლების კურსი გაიარა არანაკლებ  2 659 მოსწავლემ;

სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ  5 000 ბავშვმა;

ჩატარდა არანაკლებ 56 ღონისძიება.

სახელოვნებო სკოლებში საგანმანათლებლო სწავლების კურსი გაიარა არანაკლებ  2 726 მოსწავლემ;

სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ  5 500 ბავშვმა;

ჩატარდა არანაკლებ 50 ღონისძიება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022  წელი

მონაწილეობას 

მიიღბენ 

კონკურსებში და 

საერთაშორისო 

ფესტივალებში

მონააწილეობას 

მიიღებენ 15 

კონკურსში და 10 

საერთაშორისო 

ფესტივალში

მონააწილეობას 

მიიღებენ 15 

კონკურსში და 10 

საერთაშორისო 

ფესტივალში

მონააწილეობას 

მიიღებენ 15 

კონკურსში და 10 

საერთაშორისო 

ფესტივალში

მონააწილეობას 

მიიღებენ 15 

კონკურსში და 10 

საერთაშორისო 

ფესტივალში

რაოდენობა

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „მელიტონ 

ბალანჩივაძის  

ხელოვნების 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

ჩატარდება 

კონცერტები და 

ღონისძიებები

ჩატარდება 

არანაკლებ 1 

კონცერტი და 8 

ღონისძიება

ჩატარდება 

არანაკლებ 1 

კონცერტი და 8 

ღონისძიება

ჩატარდება 

არანაკლებ 1 

კონცერტი და 8 

ღონისძიება

ჩატარდება 

არანაკლებ 1 

კონცერტი და 8 

ღონისძიება

რაოდენობა

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ზაქარია 

ფალიაშვილის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის რევაზ 

ლაღიძის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

კლასიკური 

ბალეტის 

შესწავლის 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ვახტანგ 

ჭაბუკიანის 

სახელობის 

კლასიკური 

ბალეტის სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

სახელოვნებო 

განათლებას მიიღებს 

არანაკლებ 2650 

მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

რაოდენობა

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 
დაეუფლებიან 

სახელოვნებო 

განათლებას და 

მონაწილეობას 

მიიღებენ 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
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ხელოვნების 

დარგის შესწავლის 

(ქორეოგრაფია, 

ხალხური 

საკრავები და 

სიმღერები, 

ტრადიციული 

სასცენო 

ჩაცმულობა, 

აღკაზმულობა  და 

დიზაინი) 

მსურველები.

ა(ა)იპ „აჭარის 

ხალხური 

ხელოვნების 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

სამხატვრო 

ხელოვნების 

შესწავლის 

მსურველები

ა(ა)იპ „ნიკოლოზ 

კანდელაკის 

სახელობის 

სამხატვრო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

საქალაქო და 

რეგიონალური 

მასშტაბით 

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

მონაწილეთა 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის 

მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სასახლე“

ხელშეკრულებებ

ი

სახელოვნებო 

განათლებას მიიღებს 

არანაკლებ 2650 

მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

რაოდენობა

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 
დაეუფლებიან 

სახელოვნებო 

განათლებას და 

მონაწილეობას 

მიიღებენ 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე

სახელოვნებო 

განათლებას 

მიიღებს არანაკლებ 

2650 მოსწავლე და 

სასწავლო 

შემოქმედებით 

პროექტებში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 5500 

მოსწავლე
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0512

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 395 380 1 351 080 1 348 100 1 348 100 1 348 100

სულ ბიუჯეტი: 5 395 380 1 351 080 1 348 100 1 348 100 1 348 100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022 წელი

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“ 4 555 180 1 138 780 1 138 800 1 138 800 1 138 800

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო 

კომპლექსი“
840 200 212 300 209 300 209 300 209 300

სულ პროგრამა 5 395 380 1 351 080 1 348 100 1 348 100 1 348 100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა;

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი;

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საქართველოსა და აჭარის ასაკობრივი ნაკრები გუნდები შევსებულია

პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოწესრიგებულია საჩოგბურთო კომპლექსის ინფრასტრუქტურა

2019-2022 წლები

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში, მათი

მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ

თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

ბავშვთა და მოზარდთა მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, პერსპექტიული სპორტსმენებისაგან აჭარის

ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. 

სპორტსმენებისათვის მის სარგებლობაში არსებული სპორტული ინვენტარის ხელმისაწვდომობა, ეროვნულ და

რეგიონულ დონეზე ყველა რანგის შეჯიბრებებში მონაწილეობა, ორგანიზება და ღონისძიების ჩატარება,

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპნიძლობა, საწვრთნელი საქმიანობის განხორციელება.

1 500 მოზარდი ჩართული იყო სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. 

• სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა;

• სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება;

• საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა;

• საწვრთნელი საქმიანობის ხარისხის ამაღლება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022 წელი

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო 

სკოლა“

სკოლაში სპორტის 22 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1560 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; საქართველოს 

მასშტაბით -  84 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

საზღვარგარეთ - 12 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

სკოლაში სპორტის 22 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1560 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; საქართველოს 

მასშტაბით -  84 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

საზღვარგარეთ - 12 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

სკოლაში სპორტის 22 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1560 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; საქართველოს 

მასშტაბით -  84 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის 

მიღება; 

საზღვარგარეთ - 12 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის 

მიღება

სკოლაში სპორტის 22 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1560 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; საქართველოს 

მასშტაბით -  84 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის 

მიღება; 

საზღვარგარეთ - 12 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო 

სკოლა“; 

შეჯიბრებეზე 

მომწვევი მხარე; 

მაყურებელი;

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო სკოლა“

ხელშეკრუ 

ლებები

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთ 

კომპლექსი“

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის 

სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის 

სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის 

მიღება და 

საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის 

სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთო 

კომპლექსი“; 

შეჯიბრებეზე 

მომწვევი მხარე; 

მაყურებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთო 

კომპლექსი“

ხელშეკრუ 

ლებები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

სპორტულ 

შეჯიბრებებზე 

მაქსიმალურად 

მაღალი 

შედეგების 

ჩვენება
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019  წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020  წელი 2021 წელი 2022 წელი

05 13 01
კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი 

ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა
446 900 446 900 840 000 840 000 840 000

05 13 02
კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური 

განვითარების ხელშეწყობა
1 043 000 1 043 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000

05 13 03
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა და პოპულარიზაცია
220 000 220 000 270 000 270 000 270 000

05 13 08
კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
123 000 123 000 205 000 205 000 205 000

05 13 09
კულტურული ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობა
531 000 531 000 230 000 230 000 230 000

05 13 10
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება 

და პოპულარიზაცია
2 624 980 2 624 980 2 183 980 2 183 980 2 183 980

05 13 11 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 1 731 780 1 731 780 1 728 760 1 728 760 1 728 760

05 13 12 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 12 006 450 12 006 450 10 111 100 10 111 100 10 111 100

05 13 14
ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების 

ხელშეწყობა
134 740 134 740 131 700 131 700 131 700

05 13 15
კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება 
84 000 84 000 450 000 450 000 450 000

0404 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 223 760 223 760 223 760 223 760 223 760

19 169 610 19 169 610 17 479 300 17 479 300 17 479 300

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 01

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020  წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 966 900 446 900 840 000 840 000 840 000

სულ ბიუჯეტი: 2 966 900 446 900 840 000 840 000 840 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

 დასახელება სულ
2019

წელი

2020

წელი

2021

წელი
2022

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება 1 168 000 103 000 355 000 355 000 355 000

კულტურის თანამედროვე მიმართულებების  

განვითარების ხელშეწყობა 890 900 140 900 250 000 250 000 250 000

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების 

ხელშეწყობა 688 000 163 000 175 000 175 000 175 000

შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა
220 000 40 000 60 000 60 000 60 000

სულ პროგრამა 2 966 900 446 900 840 000 840 000 840 000

ფორმა#2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურის პოპულარიზაცია და

შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022  წლები

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების

სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის

პოპულარიზაცია;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აქტივობები შემდეგი მიმართულებებით:

1.კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება: რაც ითვალისწინებს კონცერტების, წარმოდგენების, გამოფენების,

სახელოვნებო პროექტებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას,

ასევე კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოების

ორგანიზების ხელშეწყობას; 

2.კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა: რაც ითვალისწინებს თავისუფალი

პროექტების  მხარდაჭერას; სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობას; 

3 აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა: რაც ითვალისწინებს აჭარაში კინოწარმოებისა და ასევე

რეგიონის, როგორც კინოწარმოებისათვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენის ხელშეწყობას, რეგიონში

კინოხელოვნების განვითარებისა და  კინოგანათლების ხელშეწყობას; 

4. შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა: რაც ითვალისწინებს ბიზნეს და კულტურის სექტორის

თანამშრომლობის შედეგად ინოვაციური პროექტების შექმნასა და მათი კომერციული შესაძლებლობის

განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგულარულად ხორციელდება კულტურის პროექტები; ვითარდება

შემოქმედებითი ინდუსტრიები.

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების

სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის

პოპულარიზაცია;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა აქტივობები შემდეგი მიმართულებებით:

1. კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება: გაიმართა ფესტივალები, კონცერტები და სხვა წარმოდგენები; ჩატარდა

კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოები;  

2. კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა: განხორციელდა თავისუფალი

პროექტები; ჩატარდა ღონისძიებები სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მიმართულებით; 

3. აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა: დაფინანსდა სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი

მხატვრული ფილმების წარმოება. ჩატარდა ვორკშოები/ტრენინგები/ მასტერკლასები კინოგანათლების

მიმართულებით;

4. შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა საინფორმაციო სახის

შეხვედრები, გამოცხადდა იდეების კონკურსი, გამაჯვებული კონკურსანტებისათვის ჩატარდა

ტრენინგების/ვორკშოპების სერია, გრანტი გადაეცა გამარჯვებულ სტარტაპ პროექტებს.
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ფორმა # 2.2

2019 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ხელოვნებისა 

და 

კულტურის 

არანაკლებ 40  

პროექტი/ღონ

ისძიება

 

ხელოვნების

ა და 

კულტურის 

არანაკლებ 

45 

პროექტი/ღო

ნისძიება

 

ხელოვნების

ა და 

კულტურის 

არანაკლებ 

50 

პროექტი/ღო

ნისძიება

 ხელოვნებისა 

და 

კულტურის 

არანაკლებ 50 

პროექტი/ღონ

ისძიება

ა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი, 

პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

განხორციელ

და არანაკლებ 

3 ფილმის 

წარმოება; 

განხორციელ

და 

არანაკლებ 3 

ფილმის 

წარმოება; 

განხორციე

ლდა 

არანაკლებ 3 

ფილმის 

წარმოება; 

განხორციელ

და არანაკლებ 

3 ფილმის 

წარმოება; 

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი; 

მუნიციპალიტეტების 

კულტურის 

ორგანიზაციები

აჭარის ა.რ. 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, 

პროგრამული 

ანგარიში, 

განხორციელებულ

ი აქტივობების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

მოგროვების 

მეთოდი

                                                                                

აჭარის 

ავტონომიურ  

რესპუბლიკაში  

რეგულარულად 

ხორციელდება  

კულტურის 

პროექტები; 

გაუმჯობესებულია 

კულტურისა და 

ხელოვნების 

სფეროს 

ხელმისაწვდომობა; 

ვითარდება 

შემოქმედებითი 

ინდუსტრიები.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

განხორციელებულია 

ხელოვნებისა და 

კულტურის  

პროექტები/ღონისძიებები, 

რეგიონში ვითარდება 

კინოხელოვნება, 

ხელშეწყობილია 

შემოქმედებითი 

ინკუბატორის მხარდაჭერა. 
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 15 000 75 000

1 25 000 25 000

3 000

103 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის პოპულარიზაცია და

შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 103 000

1. ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება: ითვალისწინებს საერთაშორისო, რეგიონალური და

ადგილობრივი თეატრალური, მუსიკალური წარმოდგენების, კონცერტების, გამოფენების, სახელოვნებო პროექტებისა

და სხვა კულტურული ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.

სულ ბიუჯეტი: 103 000

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის

ღონისძიებების, სახელოვნებო პროექტებისა და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების

ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა რეგიონში კულტურის ღონისძიებების, სახელოვნებო პროექტების

განხორციელებას და შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას.

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2. კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზების

ხელშეწყობა: ითვალისწინებს ხანდაზმულ იუბილარ ღვაწლმოსილ მოღვაწეებზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების

გაცემას. 

3. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის

ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა)

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა

მაგალითად: სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება,

ბეჭდური საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

დასახელება
პროდუქტები 

ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

კულტურის სფეროს ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, 

მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზების ხელშეწყობა
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების 

ორგანიზება
X X X X

კულტურის სფეროს ღვაწლმოსილი, 

დამსახურებული მოღვაწეების 

შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზების 

ხელშეწყობა

X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობა. რეგულარულად ხორციელდება ხელოვნებისა 

და კულტურის  პროექტები/ღონისძიებები. 
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია კულტურისა და 

ხელოვნების სფეროს 

ხელმისაწვდომობა. 

რეგულარულად ხორციელდება 

ხელოვნებისა და კულტურის  

პროექტები/ღონისძიებები. 

 ხელოვნებისა და 

კულტურის არანაკლებ 

6 პროექტი/ღონისძიება

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი, 

 პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებების 

განმახორციელებელი 

იურიდიული და ფიზიკური 

პირები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

ფორმა # 3.2
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ფორმა # 3.1

05 13 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

4 30 000 120 000

1 17 900 17 900

3 000

140 900

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

  კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კულტურის თანამედროვე მიმართულებების  განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 140 900

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა

სულ ბიუჯეტი: 140 900

ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების განვითარების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების

მხარდაჭერა; ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების

ხელშეწყობა. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

1. თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა: ითვალისწინებს ხელოვნების ახალი მიმართულებების, შემოქმედთა

ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერას; ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული

პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით

წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის გაცნობას; გრანტის წესით დაფინანსდება ღია საგრანტო კონკურსის

საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტები. საგრანტო კონკურსის პირობები, დაფინანსების ოდენობა,

შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ბრძანებით.  

2. სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა: ითვალისწინებს ბეჭდვითი, აუდიო-

ვიზუალური მასალების მომზადება/გამოცემას, ასევე სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების

მხარდამჭერი სხვა აქტივობების განხორციელებას. 

3. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის

ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა)

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა

მაგალითად: სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება,

ბეჭდური საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

დასახელება
პროდუქტები

სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური   ხელოვნების 

მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა X X X X

სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური   

ხელოვნების მხარდაჭერა
X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში  განვითარებულია  კულტურის თანამედროვე მიმართულებები; განხორციელებულია ინოვაციური, 

კრეატიული პროექტები. 
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რეგიონში  განვითარებულია  

კულტურის თანამედროვე 

მიმართულებები; 

განხორციელებულია 

ინოვაციური, კრეატიული 

პროექტები. 

რეგიონში 

განხორციელებუ

ლია არანაკლებ 5   

პროექტი 

რაოდენობა

აჭარის განათლების კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს  

კულტურის დეპარტამენტი;  

პროექტის განმახორციელებელი 

იურიდიული ან/და ფიზიკური 

პირი

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

პროგრამული 

ანგარიში; მიღება-

ჩაბარების აქტი; 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური  მასალა;

ფორმა # 3.2
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ფორმა # 3.1

05 13 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 163 000

სულ ბიუჯეტი: 163 000

რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება;  კინოგანათლების ხელშეწყობა; 

 ქვეპროგრამა განხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით: 

1. კინოპროექტების დაფინანსება: სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების

წარმოების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიმდინარე გადაღება-დღეების

თანადაფინანსებას საგრანტო წესით, კერძოდ

ა) სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების საგრანტო წესით თანა/დაფინანსება: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული

პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით კინომწარმოებელზე აჭარაში

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოებისათვის გასაწევი თანხების თანადაფინანსებისთვის სამინისტროს მიერ

გაიცემა გრანტი - არაუმეტეს 80 000 ლარის ოდენობით. გარდა სამინისტროსგან მიღებული თანხისა, მხატვრული

სრულმეტრაჟიანი ფილმის მწარმოებელმა რეგიონში დამატებით უნდა დახარჯოს მიღებული თანხის არანაკლებ 30 %. ასევე,

კონკურსში მონაწილეობის მიღების პერიოდისთვის მოპოვებული უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული დაფინანსება - ფილმის

სრული ბიუჯეტის არანაკლებ 50%;

ბ) მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების საგრანტო წესით თანა/დაფინანსება:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების

გათვალისწინებით კინომწარმოებელზე აჭარაში მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმეტური ფილმის წარმოებისათვის

გასაწევი თანხების თანადაფინანსებისთვის სამინისტროს მიერ გაიცემა გრანტი -  არაუმეტეს 25 000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

კინოპროექტების დაფინანსების პირობები:

დაფინანსება გაიცემა ღია საგრანტო კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ კინოპროექტებზე/კინომწარმოებელზე აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გასაწევ დანახარჯზე. საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება ფაქტიური ხარჯის

შესაბამისად, წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

• დაფინანსების მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს. სხვა ქვეყნების

წარმომადგენლებთან კო-პროდუქციის (თანამშრომლობის) შემთხვევაში, განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართველი კო-

პროდიუსერის ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის  მიერ; 

• უპირატესობა მიენიჭება კინოპროექტს, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ადამიანური და

ინფრასტრუქტურული რესურსების გამოყენებას, აქვს ალტენარტიული თანადაფინანსების და აჭარის რეგიონში

კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, მისცემს საშუალებას რეგიონის კინო პროფესიონალებს,

სტუდენტებს და კინოსთან დაკავშირებული სხვა პროფესიის ადამიანებს დასაქმდნენ და მიიღონ მონაწილეობა კინოწარმოების

პროცესში, ხელს შეუწყობს რეგიონის პოპულარიზაცია

• კონკურსის პირობები, საკონკურსო დოკუმენტაცია და შეფასების კრიტერიუმები სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის

რეკომენდაციის საფუძველზე მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით.   

• განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისია განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვის შემდეგ.                                                                                                                                                                                

* იმ შემთვევაში თუ გამარჯვებული კინოპროექტი წინასწარ გაუთვალისწინებელი, ხელისშემშლელი გარემემოებების

საფუძველზე უარს განაცხადებს დაფინანსების მიღებაზე ან/და ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, ან სხვა გარემოებების

საფუძველზე ქვეპროგრამის შემდეგ პუნქტში -„კინოპროექტების დაფინანსება“ - გაჩნდება თავისუფალი თანხა, შექმნილი

ეკონომიის ფარგლებში სამინისტროს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი თანხის

ამოწურვამდე.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

3 43 333 130 000

1 10 000 10 000

1 20 000 20 000

3 000

163 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კინოპროექტების დაფინანსება X X X X

აჭარის რეგიონის, როგორც 

კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის 

პრომოუშენი

X X X X

 კინოგანათლების ხელშეწყობა X X X X

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში ვითარდება კინოხელოვნება.

2. აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენი: აჭარის რეგიონს თავისი ბუნებრვი

(ზღვა, მთა, სუბტროპიკები დ ა.შ) და არქიტექტურული (ტრადიციული ქართული, თანამედროვე, ევროპული, აზიური)

რესურსებიდან გამომდინარე დიდი პოტენციალი გააჩნია რეგიონში ქართველი და უცხოელი კინემატოგრაფისტების

მოზიდვისათვის. საქართველოს კინემატოგრაფიის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევებიც ადასტურებს, რომ არქიტექტურულ-

ბუნებრივი მრავალფეროვნება და კინოგადაღებებთან დაკავშირებული ხარჯების ხელმისაწვდომობა (აღმოსავლეთ ევროპის

ქვეყნებთან შედარებით) რეგიონის მიმართ უცხოური საპროდიუსერო კომპანიების ინტერესს იწვევს. ქვეპროგრამის ფარგლებში

გატარდება რიგი აქტივობები (პრეზენტაციები, ვიდეო და ბეჭდური მასალა, შეხვედრის ორგანიზება წამყვან საპროდიუსერო

კომპანიებთან და სხვა), რომლებიც ხელს შეუწყობს აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის

ცნობადობის ამაღლებას.

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

4. კინოგანათლების ხელშეწყობა: მოიცავს საგანამანათლებლო აქტივობების განხორციელებას, კინოხელოვნებასთან

დაკავშირებული პუბლიკაციების საგამომცემლო მხარდაჭერას. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამ

სფეროში მოქმედ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით დააფინანსებს აქტივობებს, რომელთა მიზანია რეგიონში

კინოგანათლების ხელშეწყობა და სტუდენტების, ახალგაზრდების და კინოხელოვანების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება.

5. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად: სააგენტოების საინფორმაციო

მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური საინფორმაციო მასალის დამზადება,

ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის  მომზადება,  ბრენდირებული საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

კინოპროექტების დაფინანსება

აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი 

ლოკაციის პრომოუშენი

კინოგანათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

რეგიონში განხორციელდება 

არანაკლებ 3 ფილმის 

წარმოება (გადაღება)

რაოდენობა

ხელშეკრულება პროექტის 

განმახორციელებელ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი.

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მონიტორინგი;  

პროექტის 

განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის  

ანგარიში.  

ჩატარდება არანაკლებ 1 

საგანმანათლებლო პროექტი
რაოდენობა

ხელშეკრულება პროექტის 

განმახორციელებელ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი.

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მონიტორინგი;  

პროექტის 

განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის  

ანგარიში.  

აჭარის, როგორც 

კინოგადაღებისთვის 

მიმზიდველი ლოკაციის 

პრომოუშენის მიზნით 

განხორციელდება არანაკლებ 

1 ღონისძიება

რაოდენობა

ხელშეკრულება პროექტის 

განმახორციელებელ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი.

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მონიტორინგი;  

პროექტის 

განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის  

ანგარიში.  

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

რეგიონში ვითარდება 

კინოხელოვნება
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ფორმა # 3.1

05 13 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების 

ხარჯი
4 1 250 5 000

კონკურსის ორგანიზება (ვებ-გვერდის 

დამზადება, ინფორმაციის გავრცელება, 

კომისიის წევრების განთავსება/კვება)

1 2 000 2 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა

შემოქმედებითი ინდუსტრიებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ სხვადასხვა სფეროს და ზოგადად, ქვეყნის მდგრად 

განვითარებაში, შესაბამისად, მათი განვითარების ხელშეწყობა არსებითი მნიშვნელობისაა.

ქვეპროგრამა გააერთიანებს ბიზნესინკუბატორისა და  შემოქმედებითი სახელოსნოების ფუნქციებს და მოცავს ბიზნეს და 

კულტურის სექტორის თანამშრომლობის შედეგად ინოვაციური პროექტების შეკვრასა და მათი კომერციული შესაძლებლობის 

განვითარების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხელოვანებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტაციები და 

გადამზადების ვორკშოპები პროექტების განვითარებისათვის.

ქვეპროგრამა 4 ეტაპად განხორციელდება:

1. შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო  სახის შეხვედრების ორგანიზება.

2. იდეების კონკურსის გამოცხადება აჭარის განათლების,  კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული 

საკონკურსო დებულების შესაბამისად და გამარჯვებულების გამოვლენა.

აჭარის /რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 40 000

სულ ბიუჯეტი: 40 000

შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობისა და განათლების დონის ამაღლება,

შემოქმედებითი პროექტების განვითარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

3. გამარჯვებული პროექტების ავტორებისთვის იდეების განვითარებისა და საბოლოო პროექტის ჩამოყალიბების მიზნით ე.წ. 

საწვრთნელი ბანაკის - ბუთკამპის ორგანიზება, ტრენინგებისა და კონსულტაციების შეთავაზება; 

კონკურსში გამარჯვებულებს პროგრამის ფარგლებში მიღებული  საკონსულტაციო მომსახურება, ინფორმაციული ბაზა და 

საგანმანათლებლო ღონისძიებები დაეხმარება ხელოვანს  თანამედროვე ბიზნეს და შემოქმედებითი გარემოს გაცნობასა და 

უნარების განვითარებაში.

4. პროექტების სტარტაპისთვის საჭირო ფინანსური მხარდაჭერა და მათი განხორციელება - გამარჯვებული იდეების საბოლოო 

პროექტად ჩამოყალიბების შემდეგ სამინისტრო საგრანტო წესით ნაწილობრივ დააფინანსებს სტარტაპს, არაუმეტეს 5 000 ლარი 

ერთი პროექტი.

5. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში 

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად:  სააგენტოების საინფორმაციო 

მომსახურების შეძენა,  საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური საინფორმაციო მასალის დამზადება, 

ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის  მომზადება,  ბრენდირებული საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

დასახელება

პროდუქტები
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საგანმანათლებლო აქტივობების  ორგანიზება 1 15 000 15 000

პროექტების დაფინანსება 3 5 000 15 000

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის 

ხარჯი
3 000 3 000

40 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების 

ხარჯი
X X

კონკურსის ორგანიზება (ვებ-გვერდის 

დამზადება, ინფორმაციის გავრცელება, 

კომისიის წევრების განთავსება/კვება)

X X

საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება X X X

პროექტების დაფინანსება X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის 

ხარჯი
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებულია შემოქმედებითი ინდუსტრია, გაზრდილია  სფეროს ცნობადობა და საგანმანათლებლო დონე.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებული 

საინფორმაციო, 

საგანმანათლებლ

ო აქტივობების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ 2 

ერთეული)

რაოდენობა

ხელშეკრულება 

პარტნიორ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი. 

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ა/რ 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური მასალა

განხორციელებუ

ლი პროექტების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ 3 

ერთეული)

რაოდენობა

ხელშეკრულება 

პარტნიორ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ა/რ 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური მასალა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განვითარებულია 

შემოქმედებითი 

ინდუსტრია, გაზრდილია  

სფეროს ცნობადობა და 

საგამანათლებლო დონე.
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 02

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 4 358 000 1 043 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000

სულ ბიუჯეტი: 4 358 000 1 043 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის დასახელება სულ 2019 წელი
2020

წელი

2021

წელი

2022

წელი

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების 

ხელშეწყობა
358 000 43 000 105 000 105 000 105 000

თეატრალური ფესტივალის ორგანიზება 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

სულ 4 358 000 1 043 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022 წლები

აჭარაში თეატრალური ფესტივალის ორგანიზება

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარება,  ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული პროდუქტის გამრავალფეროვნება  და 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამა განხორციელდება ორი მიმართულებით, კერძოდ

1. თეატრალური ფესტივალის ორგანიზება:

ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც ბათუმის დრამატულ თეატრში გაიმართება და

რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი და უცხოური თეატრები. ასევე გაიმართება წარმოდგენები და

საშემსრულებლო ხელოვნებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებები. 

2. სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხეშეწყობა, რაც მოიცავს მართვის სისტემების გაუმჯობესებას

მუზეუმებში, საექსპოზიციო საქმიანობის ხელშეწყობას, ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების

დანერგვის ხელშეწყობას და  საგანმანათლებლო საქმიანობის  ხელშეწყობა,

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა

თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა

დასახელება
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წინა წლის შედეგი, მ.შ გამოწვევები

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

განვითარებულია სამუზეუმო საქმიანობა;

გამრავალფეროვნებულია ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული პროდუქტი;

გაუმჯობესებულია მომსახურების ხარისხი;

ჩატარებულია საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი.

განხორციელდა ღონისძიებები კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციურ განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით;   

ფესტივალის ორგანიზების ფარგლებში შედგა დირექტორთა საბჭოს სამუშაო შეხვედრა, განხორციელდა ორმხრივი 

ვიზიტები საერთაშორისო ფესტივალების ორგანიზატორებთან, შემუშავდა ბათუმის საერთაშორისო თეატრალურიო 

ფესტივალის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

განვითარებულია სამუზეუმო 

საქმიანობა,  

გამრავალფეროვნებულია 

ვიზიტორებისათვის 

შეთავაზებული პროდუქტი, 

გაუმჯობესებულია 

მომსახურების ხარისხი;  

განხორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობა 

4 7 7 7 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი;  

ბრიტანეთის საბჭო 

საქართველოში

აჭარის ა.რ. 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

ჩატარდა  საერთაშორისო 

თეატრალური ფესტივალი. 

საერთაშორისო თეატრალური 

ფესტივალის  ფარგლებში 

აჭარას ესტუმრა 4 უცხოური და 

2 ქართული   თეატრალური 

დასი.   გაზრდილია ქალაქ 

ბათუმის ცნობადობა 

საერთაშორისო თეატრალურ 

სივრცეში; 

ჩატარებული 

საერთაშორისო  

თეატრალური 

ფესტივალის რაოდენობა

1 1 1 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი;  

აჭარის ა.რ. 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

05 13 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა

2019  წელს ქვეპროგრამა შემდეგი მიმართულებებით განხორციელდება: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 43 000

სულ ბიუჯეტი: 43 000

სამუზეუმო საქმიანობის განვითარება, ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული პროდუქტის გამრავალფეროვნება და

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

1.მართვის მეთოდების გაუმჯობესება მუზეუმებში: ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმების თანამშრომლებისათვის საგანმანათლებლო

ღონისძიებების ორგანიზებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა მუზეუმის მართვის მეთოდები და თანამედროვე

მიდგომები: დაგეგმვა, კოლექციებისა და საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროგრამების მართვა, მუზეუმის

უძრავი ქონების მართვა.  

2. საექსპოზიციო საქმიანობის ხელშეწყობა: ითვალისწინებს ტრენინგების /ვორკშოფების და სხვა აქტივობების

განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს სამუზეუმო საექსპოზიციო საქმიანობის ახალი ინოვაციური

მეთოდების, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმართვასა და საზოგადოებაზე ორინტირებული მიდგომების

დანერგვას, რაც ვიზიტორთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდას, ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული

პროდუქტისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს.

3. ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა: 2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში

აჭარის მუნიციპალიტეტებში (ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური, ქობულეთი) მოქმედი მუზეუმების

თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები/ვორკშოფები, რომელთა ფარგლებშიც მონაწილეები გაეცნენ ფონდის

მართვის ძირითად ასპექტებს. 2019 წლის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმების მომზადებას საქართველოს მუზეუმების კოლექციების

საინფორმაციო სისტემაში - egmc.gov.ge. ჩართვისთვის. ეს არის დახურული სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა,

მუზეუმებში არსებული ექსპონატები აღირიხცოს ელექტრონულად და ინახებოდეს ბაზაში, რომელზეც წვდომა

ექნებათ დარგის სპეციალისტებს. აღნიშნული სისტემა აპრობირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და უკვე

რამდენიმე წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. 

ტრენინგების/ვორკშოპების ფარგლებში ფონდის მცველები (და ფონდების მართვაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები)

გაეცნობიან ფონდის/სამუზეუმო კოლექციის განვითარების თანამედროვე სტრატეგიებსა და მართვის

მეთოდოლოგიას, თანამედროვე  სამუზეუმო საინფორმაციო სისტემებსა და დოკუმენტთწარმოებას. 
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რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

1 15 000 15 000

1 10 000 10 000

1 5 000 5 000

1 10 000 10 000

3 000

43 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მართვის მეთოდების გაუმჯობესება 

მუზეუმებში
X X X

საექსპოზიციო საქმიანობის ხელშეწყობა X X X X

ფონდების მართვის თანამედროვე 

სტანდარტების დანერგვა 
X X X

საგანმანათლებლო საქმიანობის  ხელშეწყობა X X X X

 ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

4. საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა: მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი

დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა სახის

სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, საბავშვო, ინკლუზიური განათლების და სხვა

პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის მხარდაჭერა კულტურის სტრატეგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი

რეკომენდაციაა. 2017 წლიდან პროგრამების ფარგლებში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის

სამინისტროს მხარდაჭერით რეგიონში მოქმედ მუზეუმებში საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება/დანერგვის

მიზნით განხორციელდა რიგი ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული რეალობის ანალიზი ცხადყოფს აღნიშნული მიმართულებით პროექტების

განხორციელების აუცილებლობას. 2019 წლისთვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემუშავდება ინკლუზიური

პროგრამები სხვადასხვა საჭიროების მქონე შშმ პირთათვის, რაც ითვალისწინებს სხავადსხვა ფორმით მათ ჩართვას

ადაპტირებულ სივრცეებში.  

5. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის

ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა)

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა

მაგალითად: სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება,

ბეჭდური საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

დასახელება

პროდუქტები

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებულია სამუზეუმო საქმიანობა,  გამრავალფეროვნებულია ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული 

პროდუქტი, გაუმჯობესებულია მომსახურების ხარისხი.

 მართვის მეთოდების გაუმჯობესება მუზეუმებში

საექსპოზიციო საქმიანობის ხელშეწყობა

ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის 

ხელშეწყობა

საგანმანათლებლო საქმიანობის  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

განვითარებულია 

სამუზეუმო საქმიანობა,  

გამრავალფეროვნებულია 

ვიზიტორებისათვის 

შეთავაზებული პროდუქტი, 

გაუმჯობესებულია 

მომსახურების ხარისხი.

განხორციელებუ

ლი პროექტების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ 4)

რაოდენობა

აჭარის განათლების 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს  კულტურის 

დეპარტამენტი; პროექტში 

ჩართული მუზეუმები;

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

განხორციელებული 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 13 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 100 000 600 000

135 000

260 000

5 000

1 000 000

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

თეატრალური დასების ვიზიტი,   განთავსება, 

ტრანსპორტი და ჰონორარები
X X

ფესტივალის ტექნიკური უზრუნველყოფა X X X X

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა მოიცავს 2019 წლისთვის დაგეგმილი ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის

ორგანიზებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას. ფესტივალის ფარგლებში საშუალოდ 5 დღის განმავლობაში

გაიმართება სპექტაკლები სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული

თეატრის სამ სხვადასხვა სცენაზე: ძირითადი, ექსპერიმენტული და ახალი სცენა. ფესტივალში მონაწილეობას

მიიღებს არანაკლებ 4 უცხოური, არანაკლებ 2 ქართული და 4 ადგილობრივი (სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის

სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ ხულოს იუსუფ ზოიძის სახელობის

პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა

პროფესიული სახელმწიფო  თეატრი, სსიპ მუსიკალური ცენტრი) შემოქმედებითი დასი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 000 000

სულ ბიუჯეტი: 1 000 000

აჭარის რეგიონის პოზიციონირება საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში და ადგილობრივი საშემსრულებლო

კოლექტივების ინტეგრაცია თანამედროვე მსოფლიო სათეატრო პროცესებში; თეატრალური ხელოვნების

პოპულარიზაცია რეგიონში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და ქვეპროგრამის

ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად: სააგენტოების

საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური საინფორმაციო მასალის

დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული საკანცელარიო მასალის დამზადება

და სხვა. 

დასახელება
პროდუქტები

თეატრალური დასების ვიზიტი,   განთავსება, ტრანსპორტი და 

ჰონორარები

ფესტივალის ტექნიკური უზრუნველყოფა 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი
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წარმომადგენლობითი ხარჯები X X X X

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი X X X X

 ჩატარდა  საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის  ფარგლებში 

აჭარას ესტუმრა 4 უცხოური და 2 ქართული   თეატრალური დასი.   გაზრდილია ქალაქ ბათუმის ცნობადობა 

საერთაშორისო თეატრალურ სივრცეში; 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებული 

ფესტივალის 

რაოდენობა 

(არანაკლებ 1)

რაოდენობა

ხელშეკრულება 

პარტნიორ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი. 

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ა/რ 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური მასალა

ფესტივალში 

მონაწილე 

შემოქმედებითი 

დასების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ 10)

რაოდენობა

ხელშეკრულება 

პარტნიორ 

ორგანიზაციასა და 

სამინისტროს შორის; 

კულტურის 

დეპარტამენტი. 

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ა/რ 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური მასალა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ჩატარდა  საერთაშორისო 

თეატრალური ფესტივალი. 

საერთაშორისო 

თეატრალური ფესტივალის  

ფარგლებში აჭარას 

ესტუმრა 4 უცხოური და 2 

ქართული   თეატრალური 

დასი.   გაზრდილია ქალაქ 

ბათუმის ცნობადობა 

საერთაშორისო 

თეატრალურ სივრცეში; 
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ფორმა # 2.1

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 030 000 220 000 270 000 270 000 270 000

სულ ბიუჯეტი: 1 030 000 220 000 270 000 270 000 270 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

05 13 03

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2019-2022 წლები

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა: მისი სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფა, მათ

შორის მისი იდენტიფიკაცია, დოკუმენტირება, კვლევა, შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია, მისი როლის

ამაღლება და მისი გადაცემა თაობებისთვის უმთავრესად არაფორმალური განათლების მეშვეობით, აგრეთვე

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა დარგის და მიმართულებების შენარჩუნება.

საქართველომ 2007 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის N 5535 – II ს დადგენილებით რატიფიცირება

გაუკეთა პარიზის კონვენციას „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ და აიღო

ვალდებულება მიიღოს აუცილებელი ზომები მის ტერიტორიაზე არსებული არამატერიალური კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის უზრუნველსაყოფად; ჩვენი რეგიონი გამოირჩევა რეწვის ტრადიციების, ადათ-წესების,

ფოლკლორის, არტეფაქტების მრავალფეროვნებით, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა და მუდმივ

განახლებას განიცდის გარემო პირობების, ისტორიის შესაბამისად. ამ თვითმყოფადი მემკვიდრეობის

შენარჩუნება და პოპულარიზაცია ხელს უწყობს კულტურათა მრავალფეროვნებასა და ადამიანის შემოქმედების

პატივისცემას. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ისეთი სფეროების დაცვის მიზნით, როგორიც

არის საშემსრულებლო ხელოვნება და ხელოსნობის ტრადიციულ დარგებთან დაკავშირებული ცოდნა და

ჩვევები;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

1. აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა: ოლიმპიადის 

მიზანია ტრადიციული ხელოვნების, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია

ახალგაზრდა თაობაში, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა

გაზიარება. ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება აქვთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლების,

კულტურის ცენტრებისა და სახელოვნებო სკოლების სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლებს,

ინდივიდუალურ შემსრულებლებს;
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7.  ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება: არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება-

პოპულარიზაციის მიმართულებით ერთ-ერთ გამოწვევას რეწვის პროდუქციის განვითარებასთან

დაკავშირებული გადამზადების პროგრამების (დიზაინის, ხარისხის, შეფუთვის, ფასწარმოქმნის და ა.შ.

მიმართულებით), ასევე რეწვის ბიზნესის წარმოების საფუძვლების სწავლების (მარკეტინგული გეგმები, ბიზნეს

პროექტების წერა და ა.შ.) არარსებობა წარმოადგენს. დარგის განვითარებაზე ასევე უარყოფითად აისახება

ტრადიციული რეწვის ოსტატების სუსტი კავშირი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებთან, კავშირებთან და

ასოციაციებთან და ზოგადად ხალხური რეწვის პროდუქციის დაბალი პოპულარიზაცია (არასაკმარისია

რეგიონთაშორისი გამოფენების, ფესტივალების ჩატარება; ოსტატთა ნამუშევრების რეკლამა, კატალოგების

გამოცემა). აღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ რეგიონში განხორციელდება საგანმანათლებლო/სახელოვნებო

პროექტ(ებ)ი ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარებისათვის, რომლის ფარგლებშიც ტრადიციული რეწვის

ოსტატების მიერ კონკურსის წესით შეირჩევა გამარჯვებული პროექტები და რეწვის პროდუქციის

მასალისთვის დაფინანსება მოხდება საგრანტო წესით. 

2-3. სასცენო სამოსით და აქსერსუარებით უზრუნველყოფა: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლები, რომელთა დიდი ნაწილი

საჭიროებს სასცენო სამოსისა და აქსესუარების განახლებას. ყოველწლიურად აჭარის განათლების, კულტურისა

და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული

ანსამბლების ოლიმპიადა. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად გამოვლინდა არაერთი წარმატებული მონაწილე,

რომელთაც პროგრამის ფარგლებში, ანსამბლის საჭიროებების შესაბამისად გადაეცემათ სასცენო სამოსი და

აქსესუარები.  

ავთენტური ქართული ნაციონალური სამოსის ტრადიციების შენარჩუნებისა და ქართული ქორეოგრაფიული

ხელოვნების ესთეტიკის უკეთ წარმოჩენის მიზნით, სასცენო სამოსი და აქსესუარები ანსამბლების

ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების მოთხოვნის საფუძველზე ასევე

გადაეცემათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლებს. 

4. ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და 

კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობა ითვალისწინებს  წლის განმავლობაში აჭარის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე მოქმედი ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების მონაწილეობის ხელშეწყობას საქართველოს და 

საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში. დაფინანსდება კონკურსის საფუძველზე 

გამოვლენილი ანსამბლები. საკონკურსო პირობები, დაფინანსების ოდენობა, შეფასების კრიტერიუმები 

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ბრძანებით.

5. მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიის და სიმღერის მიმართულებით: რაც ითვალისწინებს   

ტრენინგებს/ვორკშოფებს  ქორეოგრაფებისა და ლოტბარებისთვის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

დაწესებულებებისათვის. მასტერკლასების მიზანია ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის საშემსრულებლო  

ხელოვნების დახვეწა-გამდიდრება, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების ამაღლება, ავთენტური 

ტრადიციების დაცვა.

6. სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია: კონფერენციაში  

მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის წევრები, საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე 

ქორეოგრაფები, იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო, საერთაშორისო ორგანიზაციები -,,EAFF" და ,,CIOFF",  

ფოლკლორული ფესტივალების ევროპული ასოციაცია, ევროპის, აზიის, ჩრდილოეთის, ხმელთაშუა ზღვისა და 

ბალკანეთის  ქვეყნების მკვლევარ-სპეციალისტები. კონფერენციის მიზანია ქართული ფოლკლორის 

ინტერნონაციონალიზაციის ხელშეწყობა. მსოფლიო წამყვანი ფოლკლორული კოლექტივების მენეჯმენტის 

გაზიარება. პროექტი განხორციელდება საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირთან თანამშრომლობით.
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 35 000 35 000

8 6 250 50 000

5 6 000 30 000

4 11 250 45 000

1 18 500 18 500

1 13 000 13 000

1 25 500 25 500

3 000

220 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X

X X X X

X X X X

სულ პროგრამა

დასახელება

მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიის და სიმღერის 

მიმართულებით 

აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული 

ანსამბლების ოლიმპიადა

სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული საერთაშორისო 

კონფერენცია

ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

8. პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს პროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა) ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად:

სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური

საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროდუქტები

აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა 

ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა

სასცენო სამოსის და აქსესუარების შეძენა (ოლიმპიადაში 

გამარჯვებული არანაკლებ 8 ანსამბლი)

სასცენო სამოსის  და აქსესუაერბის შეძენა 

(მუნიციპალიტეტებში კულტურის ცენტრებთან არსებული 

არანაკლებ 5 ანსამბლი)

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და 

საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში 

მონაწილეობის ხელშეწყობა

დასახელება

სასცენო სამოსის და აქსესუარების შეძენა (ოლიმპიადაში 

გამარჯვებული არანაკლებ 8 ანსამბლი)

სასცენო სამოსის და აქსესუარების შეძენა (მუნიციპალიტეტებში 

კულტურის ცენტრებთან არსებული არანაკლებ 5 ანსამბლი)

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო 

კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 
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X X X X

X X

X X X X

X X X X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

 2018 წელს პროგრამის - „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია“ ფარგლებში: 

- ჩატარდა აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, სადაც მონაწილეობა

მიიღო 90-მა ვოკალურმა და ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა, 2 000-ზე მეტმა შემსრულებელმა.

- სასცენო კოსტიუმები და აქსესუარები გადაეცა კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ და აჭარის სიმღერისა

და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულ ანსამბლებს და ინდივიდუალურ

შემსრულებლებს. 

- ტრადიციული რეწვის მიმართულებით განხორციელდა 2 პროექტი: 

"აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება", რომლის

ფარგლებშიც პროექტში ჩართულმა 13 რეწვის ოსტატმა მუზეუმებში დაცული ექსპონატების ინსპირაციით შექმნა

თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი რეწვის პროდუქტის 30 განახლებული დიზაინი და თავად პროდუქცია,

გაიმართა  1 გამოფენა.  

აჭარაში მცხოვრებმა 12 რეწვის ოსტატმა მიიღო მონაწილეობა ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის თბილისის მეორე

საერთაშორისო სამიტში ,,ეთნოფესტი 2018".

 - გამოიცა შუახევში ჩატარებული ფოლკლორული ექსპედიციის ამსახველი წიგნი და აუდიო-ვიდეო მასალა.

- ჩატარდა მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიის და სიმღერის მიმართულებით

- გაიმართა სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ-პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია

- გაიმართა ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლებისათვის კონკურსი საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში,

ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.

 2019 წელს პროგრამის - „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია“ ფარგლებში: 

- ჩატარდება აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, 

- სასცენო სამოსის და აქსესუარები  გადაეცემათ:

ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლს;

აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულ ანსამბლებს და

ინდივიდუალურ შემსრულებლებს.

- 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში, კონკურსებში მონაწილეობას

მიიღებენ აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები.

- რეწვის პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდება პროექტი „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები

ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება“, რომლის ფარგლებშიც რეწვის ოსტატები მიიღებენ

გამოცდილებას და რეკომენდაციებს ტრადიციული რეწვის ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის განვითარებისთვის,

ტრადიციული რეწვის ოსტატების მიერ მუზეუმებთან თანამშრომლობით შეიქმნება რეწვის პროდუქცია მუზეუმებში

დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე, გაიმართება აღნიშნული პროდუქციის გამოფენები.  

გატარებულია ღონისძიებები არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიის და სიმღერის 

მიმართულებით

სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული 

საერთაშორისო კონფერენცია

ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი
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ფორმა # 2.2

2019 წელი 2020 წელი 2022 წელი 2022 წელი

ოლიმპიადაში მონაწილე 

ანსამბლების არანაკლებ 

რაოდენობა; 

ოლიმპიადაში მონაწილე 

ბავშვების არანაკლებ 

რაოდენობა.

 70 ანსამბლი; 

1600

მონაწილე

 70 ანსამბლი; 

1600

მონაწილე

 70 ანსამბლი; 

1600

მონაწილე

 70 ანსამბლი; 

1600

მონაწილე
რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები; 

ტერიტორიულიორგანოები -  

საგანმანათლებლო  

რესურსცენტრები; 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

სასცენო კოსტიუმებითა 

და აქსესუარებით 

აღჭურვილი ანსამბლების 

არანაკლებ რაოდენობა 

13 13 13 13 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

  საქართველოს და 

საერთაშორისო 

კონცერტებში, 

ფესტივალებში და 

კონკურსებში მონაწილეთა 

არანაკლები რაოდენობა

4 6 6 6 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი, პროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსებული 

ანსამბლები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების ფოტო 

დოკუმენტაცია.

მასტერკლასებში 

მონაწილე 

ქორეოგრაფებისა და 

ლოტბარების არანაკლებ 

რაოდენობა

50 50 50 50 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; საქართველოს 

ფოლკლორის ცენტრი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

საერთაშორისო 

კონფერენციაში 

მონაწილეთა არანაკლებ 

რაოდენობა

50 50 50 50 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; საქართველოს 

ქორეოგრაფთა კავშირი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ხალხური რეწვის 

პროდუქციის 

განვითარების 

ღონისძიება

1 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი;  

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

გატარებულია ღონისძიებები 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვისა და 

პოპულარიზაციის მიზნით

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 738 000 123 000 205 000 205 000 205 000

სულ ბიუჯეტი: 738 000 123 000 205 000 205 000 205 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა # 2.1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

05 13 08

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის რეგიონში მოღვაწე კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა; კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის

განვითარების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით

გადამზადების ხელშეწყობა, შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება. 

საქართველო 2008 წლის 20 ოქტომბრიდან მიუერთდა იუნესკოს კონვენციას ,,კულტურული თვითგამოხატვის

მრავალფეროვნების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ", რომლის IV თავის ,,მონაწილეთა უფლებები და

ვალდებულებები" მუხლი 6. მონაწილეთა უფლებები სახელმწიფო დონეზე ზ) ქვეპუნქტით სახელმწიფოს

ვალდებულებაა გაატაროს ,,ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს შემოქმედებითი მუშაკების და კულტურული

თვითგამოხატვის საქმიანობაში ჩართული ადამიანების წახალისებასა და მხარდაჭერას", რაც თავისთავად

გულისხმობს მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას. აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებს განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში არსებული კულტურის ორგანიზაციები, ასევე მუნიციპალურ

დაქვემდებარებაში მყოფი კულტურის ცენტრები, გარდა ამისა რეგიონში მოქმედებს სხვადასხვა კერძო სამართლის

იურიდიული პირი, ინდივიდუალური შემსრულებლები, ხელოვანები, რომლებიც აჭარის რეგიონში ახორციელებენ

მრავალფეროვან სახელოვნებო პროექტებს. რეგიონში შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების, კულტურის

სფეროში პროექტების შექმნისა და მართვის უნარების განვითარებისა და კულტურის პროექტების წარმატებით

განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია პერმანენტულად პროფესიული განვითარების ღონისძიებების გატარება,

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა, კულტურის ორგანიზაციების, ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და

ხელოვანების ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა განხორციელდება

შემდეგი მიმართულებებით: 

1. საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში

მონაწილეობის ხელშეწყობა - ითვალისწინებს წლის განმავლობაში აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

მოქმედი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირების მონაწილეობის

ხელშეწყობას საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში,

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა გადამზადებას კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით, რაც

მნიშვნელოვანია, როგორც ხელოვანთა შემოქმედებითი განვითარების, ასევე, კულტურის პროექტების სწორად

დაგეგმვა/მართვისა და კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მხრივ. პროგრამის

ფარგლებში საგრანტო წესით დაფინანსდება კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებულები. საკონკურსო

პირობები, დაფინანსების ოდენობა და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

10 10 000 100 000

1 20 000 20 000

3 000

123 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

2. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - ითვალისწინებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულებების პედაგოგთა და მოსწავლეთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების

ორგანიზების ხელშეწყობას; ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ვორკშოფებსა და სხვა სახელოვნებო განათლების

ხელშემწყობ აქტივობებში მონაწილეობის ხელშეწყობას; 

3.პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა) ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად:

სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური

საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

პროდუქტები

საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში 

და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში 2018 წელს განხორციელდა ხელოვანთა მობილობის ხელშეწყობის

კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც საკონკურსო და არასაკონკურსო წესით დაფინანსდა აჭარის ადმინისტრაციულ

ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები.

განხორციელდა სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელთა

პროფესიული განვითარების ხელშემწყობის ღონისძიებები და უზრუნველყოფილ იქნა მათი სხვადასხვა

ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ვორკშოპებსა და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობ ღონისძიებებში

მონაწილეობა. ჩატარდა ვორკშოპები საფესტივალო სფეროს წარმომადგენელთათვის. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამის „კულტურის

სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში

საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა

მიიღო აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებმა, როგორც

ფიზიკურმა, ისე იურიდიულმა პირებმა. გაიმართა კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული

განვითარების ხელშემწყობის ღონისძიებები.  სულ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საშუალოდ 11პროექტი.

გატარებულია ღონისძიებები აჭარის ადმინისტრაციული ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურისა და ხელოვნების

სფეროს წარმომადგენლების (როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირები) პროფესიული დონის ამაღლებისა და

კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მიზნით; 

პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი

პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი

დასახელება

საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, 

გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის 

ხელშეწყობა

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

სულ პროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 

წელი

2020 

წელი

2021  

წელი

2022 

წელი

პროგრამის ფარგლებში  

საქართველოს და 

საერთაშორისო 

ფესტივალებში, 

კონკურსებში, 

გამოფენებში და სხვა 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიზნით 

დაფინანსებული 

სახელოვნებო სფეროს 

წარმომადგენლების 

(ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირები) 

არანაკლები რაოდენობა

10 18 19 20 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი, 

პროგრამის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიების ფოტო 

დოკუმენტაცია.

პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო განათლების 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებების როდენობა

1 2 3 3 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი, 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გათვალისწინებული 

ღონისძიების 

განმახორციელებელ

ი იურიდიული პირი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებების 

ფოტო 

დოკუმენტაცია.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გატარებულია 

ღონისძიებები აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

მოქმედი 

სახელოვნებო 

სფეროს 

წარმომადგენლების 

(როგორც 

იურიდიული, ისე 

ფიზიკური პირები) 

პროფესიული დონის 

ამაღლებისა და 

კულტურის სფეროში 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

განვითარების 

მიზნით; 
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 09

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020  წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 221 000 531 000 230 000 230 000 230 000

სულ ბიუჯეტი: 1 221 000 531 000 230 000 230 000 230 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კულტურული ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობა;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითრებას; რეგიონის ცნობადობის

გაზრდას და მის პოპულარიზაციას. 

პროგრამა აღნიშნული მიმართულებით მოიცავს შემდეგი აქტივობების განხორციელებას:

1.კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენის, რეგიონის ცნობადობის ამაღლებისა და

პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი კულტურის ღონისძიებათა ორგანიზება - ითვალისწინებს წლის

განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულების ფესტივალების ორგანიზების ხელშეწყობას, რომელც ხელს შეუწყობს

ტურიზმის მდგრად განვითარებაში კულტურის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენას. დაფინანსდება ღია

კონკურსის წესით შერჩეული საერთაშორისო /რეგიონალური /ადგილობრივი ფესტივალები, რომლებიც მიზნად

ისახავს უნიკალური, ავთენტური, საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი ტურისტული შთაბეჭდილების

შექმნას; ასევე ხელს შეუწყობს მსოფლიო კულტურულ სივრცეში მიმდინარე კრეატიული აზროვნების,

გამოცდილების, ახალი ტექნოლოგიების, მუშაობის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გაცნობა-გაზიარებას

ახალგაზრდა თაობაში და ადგილობრივი არტ ბაზრის განვითარებას. დაფინანსება, დაფინანსების

ხელშეკრულების საფუძველზე, გაიცემა ღია კონკურსით შერჩეულ ბენეფიციარებზე აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ჩასატარებელი ფესტივალისთვის. ბენეფიციარზე ფესტივალის

ჩატარების მიზნით გასაწევი თანხების თანა/დაფინანსებისთვის სამინისტროს მიერ გაიცემა დაფინანსება -

არაუმეტეს 60 000 ლარის ოდენობით. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად,

წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიხედვით. კონკურსის პირობები, საკონკურსო

დოკუმენტაცია და შეფასების კრიტერიუმები სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე

მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით.   

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

2. კონცერტები ტურისტულ სეზონზე - ვინაიდან კულტურული ტურიზმის როლი მეტად მნიშვნელოვანია აჭარის

რეგიონის განვითარებისთვის, ტურისტულ სეზონზე მოეწყობა კონცერტები ადგილობრივი შემსრულებლების

მონაწილეობით, რაც ერთი მხრივ უფრო მიმზიდველს გახდის რეგიონს და ხელს შეუწყობს კულტურული

ტურიზმის განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ დაეხმარება ადგილობრივ არტ ბაზარს განვითარებაში.

3. პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს პროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (კონკურსები, პროექტები და სხვა) ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად:

სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური

საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.
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რაოდენობა
ერთეულის 

საშ. ფასი

სულ 

(ლარი)

7 64 000 448 000

4 20 000 80 000

3 000

531 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X

X X X X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული პოტენციალის პრომოუშენის, რეგიონის ცნობადობის 

ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით  დაგეგმილი   კულტურულ 

ღონისძიებათა ორგანიზება

დასახელება

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

აჭარის რეგიონში გაიმართა ხელოვნებისა და კულტურის არაერთი ღონისძიება, მათ შორის ფესტივალები,

კონცერტები და სხვა, რომელთა განხორციელებამ ხელი შეუწყო რეგიონში კულტურის მიმართულებით

პროცესების გააქტიურებას, რაც თავისთავად ზრდის აჭარის ცნობადობას და მიმზიდველობას ტურისტული

თვალსაზრისით.

2019 წლის განმავლობაში აჭარის რეგიონში გაიმართება კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, რომლებიც

მიმზიდველს გახდის რეგიონს და ხელს შეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ

დაეხმარება ადგილობრივ არტ ბაზარს განვითარებაში.

განხორციელებულია ღონისძიებები კულტურული ტურიზმის განვითარების მიზნით.

კონცერტები ტურისტულ სეზონზე

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

სულ 

კულტურული პოტენციალის პრომოუშენის, რეგიონის 

ცნობადობის ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით 

დაგეგმილი კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება  

 კონცერტები ტურისტულ სეზონზე
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ფორმა#2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი
2021  

წელი
2022 წელი

განხორციელებულია 

ღონისძიებები კულტურული 

ტურიზმის განვითარების 

მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში 

ყოველწლიურად 

განხორციელებული 

კულტურის 

ღონისძიებების 

არანაკლებ რაოდენობა 

11 12 13 13 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი; 

ღონისძიების 

განმახორციელებელი 

ფიზ/იურ. პირები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მიღება-

ჩაბარების აქტი; 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 9 176 920 2 624 980 2 183 980 2 183 980 2 183 980

9 176 920 2 624 980 2 183 980 2 183 980 2 183 980

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა 3 067 920 766 980 766 980 766 980 766 980

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება 

და განვითარება
6 109 000 1 858 000 1 417 000 1 417 000 1 417 000

სულ პროგრამა 9 176 920 2 624 980 2 183 980 2 183 980 2 183 980

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

051310

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

 ხიხანის ციხის  კოშკი N3 რეაბილიტაცია; ბათუმისა და ქობულეთის ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების  შეძენა.  ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების ფასადების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შეძენა.  

გონიოს და პეტრას ციხის ინფრასტრექტურული მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;

ოთხი არქეოლოგიური ექსპედიციის მოწყობა;

500 ცალი წიგნის გამოცემა 2016 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შესახებ; 

 20 საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიების ორგანიზება; 

ხიხანის ციხის რეაბილიტაცია; 4 ურბანული სახეობის ძეგლის რეაბილიტაცია   და 4 ურბანული სახეობის ძეგლის 

პროექტების შესყიდვა

გონიოს და პეტრას ციხის ინფრასტრექტურული მოწყობის სამუშაოების დასრულება; 

ოთხი არქეოლოგიური ექსპედიციის მოწყობა;

არქეოლოგიური გათხრების შესახებ წიგნების გამოცემა და  10 საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიების ორგანიზება; 

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

2019-2022 წლები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით ხორციელდება აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება, ასევე არსებული

მუზეუმების რეაბილიტაცია, პოპულარიზაცია და სამუზეუმო ქსელის გაფართოება.
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში დასრულებულია ხიდების რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია-კონსერვაცია ჩაუტარდა აჭარაში არსებულ საინჟინრო, 

საკულტო და საფორტიფიკაციო ძეგლების 35 %;

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ინფრასტრუქტურით მოწესრიგებული ინქნება 2 ციხე

არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთიერი მასალები უაღრესად საინტერესო ინფორმაციას მოგვცემს 

ჩვენი მხარის ისტორიის და კულტურის შესასწავლად და ასევე გაამდიდრებს სამუზეუმო კოლექციებს და ფონდებს.
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ფორმა # 2.2

2019  წელი
2020 

წელი
2021  წელი 2022  წელი

ინფრასტურქტურით 

მოწყობილი 

საფორტიპიკაციო 

სახეობის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი

2 1 1 1 რაოდენობა

სააგენტოს 

მონიტორინგი; 

მუნიციპალიტეტებ

იდან 

კორესპოდენციები 

და მოქალაქეთა 

მომართვები

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია

4 4 4 4 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების 

პროექტის შეძენა

4 4 4 4 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების მეთოდი

რეაბილიტაცია-კონსერვაცია 

ჩაუტარდა აჭარაში არსებული 

საინჟინრო, საკულტო და 

საფორტიფიკაციო ძეგლების 35 %;

ინფრასტრუქტურით მოწყობილი  

იქნება  2 ციხე ; 

არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად მოპოვებული ნივთიერი 

მასალები უაღრესად საინტერესო 

ინფორმაციას მოგვცემს ჩვენი 

მხარის ისტორიის და კულტურის 

შესასწავლად და ასევე გაამდიდრებს 

სამუზეუმო კოლექციებს და 

ფონდებს. გაიზდება კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების 

ცნობადობა და ამაღლდება 

საზოგადოების ცნობიერება

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 10 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, რეაბილიტაცია-კონსერვაცია.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 858 000

სულ ბიუჯეტი: 1 858 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

საჭიროებს რეაბილიტაციას. სააგენტო ყოველწლიურად ახდენს პრიორიტეტების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციას. უკვე რეაბილიტირებულია რეგიონში არსებული თაღოვანი

ხიდები, კონსერვირებულია არქეოლოგიური უბნები, შეძენილია სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლების სარეაბილიტაციო

სამუშაოების პროექტები. 2019 წლისათვის რეაბილიტაციის მიმართულებით პრიორიტეტებად განისაზღვრა ხიხანის

ციხე და ავარიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. რეაბილიტირებული იქნება 4 ავარიულ მდგომარეობაში

მყოფი ძეგლი და შეძენილი იქნება 4 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პროექტი. დასრულდება ხიხანის ციხის

კოშკი N2 და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მეციხოვნეების სადგომს.

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურისტების რიცხვის ზრდა იწვევს აუცილებლობას რათა რეგიონში არსებული

მუზეუმები შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. ამ მიზნით უკვე რეაბილიტირებულია სხვადასახვა

მუზეუმები, რომლებსაც შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მქონე ვიზიტორები. სააგენტოს

მართვაში იმყოფება გონიოსა და პეტრას ციხე. აღნიშნულ ციხეებს სტუმრობს უცხოელი და ადგილობრივი ვიზიტორები,

თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურა არ არის საკმარისი ტურისტების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და

ამავდროულად შემოსავლების გასაზრდელად. 2019 წელს დაგეგმილია პეტრას ციხისა და ამავდროულად გონიოს

მუზეუმ-ნაკრძალის მოწყობა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობს

არქეოლოგიური სამუშაოები. 2012 წლიდან არქეოლოგიური გათხრების დაფინანსება და ორგანიზებას ახდენს სსიპ -

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. გასულ წლებში არქეოლოგიური სამუშაოები განხორციელდა

ბათუმის ციხეზე, ფიჭვნარის ანტიკური ხანის სამაროვანზე, გონიო-აფსაროსის ციხის შიდა ტერიტორიაზე, ჩაქვში

ჩაისუბნის ტერიტორიაზე, შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფ. ფურტიოში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში-მახოში,

თხილნარსა და სიმონეთში. ხულოს მუნიციპალიტეტში-ხიხანის ციხეზე. მოპოვებულია მეტად მდიდარი და

მრავალფეროვანი ნივთიერი მასალა. სამუზეუმო საგანძური გამდიდრდა უახლესი მონაპოვრებით. შეიქმნა ძვირფასი,

მეტად საშური წყაროთმცოდნეობითი ბაზა მხარის ძველი ისტორიისა და კულტურის შესწავლისათვის. გამოქვეყნდა

მრავალი მონოგრაფია თუ სხვა სახის ნაშრომი; ბევრი მათგანი უცხოურ ენებზეც. აღნიშნული გათხრების დაფინანსებას

სააგენტო ახდენა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ქვეპროგრამის ფარგლებში. 2019 წელს ქვეპროგრამის

ფარგლებში მოეწყობა არანაკლებ 4 ექსპედიცია. არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდება გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-

ნაკრძალში, გვარას ციხეზე, ოთოლთას ციხეზე და ფიჭვნარის ტერიტორიაზე.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ხიხანის ციხის 

რეაბილიტაცია-

კოსერვაცია

1 70 000 70 000

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების პროექტის 

შესყიდვა

4 25 000 100 000

ქ. ბათუმში კომახიძის 

ქ. N4 მდებარე 

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლის რეაბილიტაცია

1 603 000 603 000

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია

3 20 000 60 000

პეტრას ციხის 

ინფრასტუქტურული 

მოწყობა

1 700 000 700 000

გონიოს მუზეუმ-

ნაკრძალის 

ინფრასტრუქტურული 

მოწყობა

1 150 000 150 000

არქეოლოგიური 

კვლევა-ძიება 

აჭარაში

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების 

მოწყობა

4 21 250 85 000

არქეოლოგიური 

გათხრების შესახებ 

წიგნების გამოცემა

2 25 000 50 000

საინფორმაციო-

მარკეტინგული 

ღონისძიებები

10 4 000 40 000

1 858 000

2011 წლიდან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გონიოსა და ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმების

ბაზაზე ახორციელებს საგანმანათლებლო-შემეცნებით გაკვეთილებს ბათუმის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისთვის,

მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის. საპილოტე ფორმატმა აჩვენა, რომ ინტერაქციული,

საპრეზენტაციო მასალით მიწოდებული გაკვეთილის ფორმატში მნიშვნელოვნად იზრდება მოზარდის ინტერესი

ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის და სამუზეუმო სივრცის მიმართ. არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით

სააგენტო გეგმავს საგანმანათლებლო საქმიანობის გაფართოებას აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში. ამიტომ

შემუშავებული იქნა ახალი ღონისძიება, რომელიც ითვალისწინებს როგორც თეორიულ სწავლებას, ასევე პრაქტიკულ

მეცადინეობას კულტურული მემკვიდრეობის პრეზენტაციების მოწყობის კუთხით. საგანმანათლებლო ფორმატი ხელს

შეუწყობს ახალგაზრდების ინფორმირების ხარისხის გაზრდას კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში და

ცნობიერების ამაღლებას. 

დასახელება
პროდუქტები

აჭარაში დაცული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

უძრავი ძეგლების 

რეაბილიტაცია და 

კონსერვაცია

მუზეუმ-

ნაკრძალების 

ინფრასტრუქტური

თ მოწყობა

ძეგლების 

პოპულარიზაცია 

და მარკეტინგული 

მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხიხანის ციხის 

რეაბილიტაცია-

კოსერვაცია

X X

 კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების 

პროექტის 

შესყიდვა

X X X X

ქ. ბათუმში 

კომახიძის ქ. N4 

მდებარე ავარიულ 

მდგომარეობაში 

მყოფი ძეგლის 

რეაბილიტაცია

X X X

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში 

მყოფი ძეგლების 

რეაბილიტაცია

X X X

პეტრას ციხის 

ინფრასტუქტურუ

ლი მოწყობა

X X X X

გონიოს მუზეუმ-

ნაკრძალის 

ინფრასტრუქტურ

ული მოწყობა

X X X

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების 

მოწყობა

X X

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

პოპულარიზაციის 

საინფორმაციო 

მასალების 

მომზადება და 

ბეჭდვა 

X X

საინფორმაციო-

მარკეტინგული 

ღონისძიებები

X X X X
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მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხიხანის ციხეს. ინფრასტრუქტურით მოწყობილია პეტრას ციხე.

გაგრძელედება გონიოს ციხის ინფრასტრუქტურული მოწყობა; რეაბილიტირებულია ურბანული სახეობის 4 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.  შეძენილია 4 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პროექტი.

მოწყობილია ოთხი არქეოლოგიური ექსპედიცია;

მომზადებული და გამოცემულია 2 წიგნი არქეოლოგიური გათხრების შესახებ; ორგანიზებულია 10 

საინფორმაციო ღონისძიება; 
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რეაბილიტირებული 

არაურბანული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი

1 ძეგლი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რეაბილიტაციის 

პროექტის შესყიდვა

4 პროექტი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ მდგომარეობაში 

არსებული ურბანული 

ძეგლების რეაბილიტაცია

4 შენობა-ძეგლი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მუზეუმების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

საფორტიფიკაციო ნაგებობების 

ინფრასტრუქტურული მოწყობა  

(გონიოს და პეტრას ციხე)

2 ციხე

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

არქეოლოგიური 

გათხრების გზით 

მუზეუმის ფონდების 

შევსება და ისტორიული 

მტკიცებულებების მოძიება

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების მოწყობა
4 ექსპედიცია სააგენტოს მონიტორინგი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

საინფორმაციო-მარკეტინგული 

ღონისძიებები 
10 ღონისძიება

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

არქეოლოგიური გათხრების 

შესახებ წიგნის გამოცემა
2 სახეობის წიგნი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ფორმა 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

აჭარაში დაცული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის უძრავი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია და 

კონსერვაცია

ძეგლების 

პოპულარიზაცია და 

ცნობიერების ამაღლება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

05 13 11

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 6 918 060 1 731 780 1 728 760 1 728 760 1 728 760

სულ ბიუჯეტი: 6 918 060 1 731 780 1 728 760 1 728 760 1 728 760

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სსიპ „აჭარის მუზეუმი“ 6 439 840 1 609 960 1 609 960 1 609 960 1 609 960

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“ 478 220 121 820 118 800 118 800 118 800

სულ პროგრამა 6 918 060 1 731 780 1 728 760 1 728 760 1 728 760

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენებისა და ექსპოზიციების ვიზიტორთა 20%-ით ზრდა.

მოეწყობა არანაკლება 38 გამოფენება/ექსპოზიციები და სხვა შესაბამისი ღონისძიებები.

• გააქტიურებულია მუზეუმებისა და გალერეების  საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა;

• განვითარებულია კულტურული ტურიზმი.

სსიპ „აჭარის მუზეუმი“

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“

2019-2022 წლები

სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა თანამედროვე

მოთხოვნილებათა შესაბამისად და მუზეუმებში ფართო საზოგადოების მოზიდვის ხელშეწყობა. 

სსიპ აჭარის მუზეუმის მიზანია კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წარმართვა,

ეროვნული საგანძურის მოძიება, დაცვა, ექსპონირება, სამუზეუმო კოლექციების ოპტიმიზაცია, რესტავრაცია,

ინვენტარიზაცია და პოპულარიზაცია;

კულტურულ ფასეულობათა ექსპერტიზის უზრუნველყოფა.

თანამედროვე ხელოვნების განვითარება და მხარდაჭერა, სახელოვნებო რესურსების შეგროვება, არქივირება და

კატეგორიზაცია, ვიზუალურ და საშემსრულებლო თანამედროვე ხელოვნების გამოფენების და საგანმანათლებლო

ღონისძიებების გამართვა.

სამუზეუმო ექსპონატების შეგროვება, მეცნიერული შესწავლა, დაცვა;

• სამეცნიერო სესიებისა და კონფერენციების ჩატარება;

• გასვლითი გამოფენების მოწყობა;

• არქეოლოგიური ექსპედიციების წარმოება;

• ექსპოზიციების რეგულარული განახლება;

•  მრავალფეროვანი სინთეზური პროექტების (გამოფენები,  კამერული კონცერტები, თეატრალიზებული 

წარმოდგენები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენება) განხორციელება.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა(ა)იპ 

თანამედროვე 

ხელოვნების 

სივრცე 

მოწყობა არანაკლებ  21 

გამოფენა/ღონისძიება

მოწყობა არანაკლებ  20 

გამოფენა/ღონისძიება

მოწყობა არანაკლებ  20 

გამოფენა/ღონისძიება

მოწყობა არანაკლებ  20 

გამოფენა/ღონისძიება
რაოდენობა

ა(ა)იპ თანამედროვე 

ხელოვნების სივრცე;

დამთვალიერებელი;

ტურისტული სააგენტო 

ა(ა)იპ თანამედროვე 

ხელოვნების სივრცე 

ხელშეკრულებ

ა;

მირება 

ჩაბარების აქტი 

სსიპ აჭარის 

მუზეუმი

მოეწყობა არანაკლებ 17 

გამოფენა/კონფერენცია;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

30 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კონფერენცია.

მოეწყობა არანაკლებ 10  

გამოფენა;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

30 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კომფერენცია.

მოეწყობა არანაკლებ 10  

გამოფენა;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

30 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კომფერენცია.

მოეწყობა არანაკლებ 10  

გამოფენა;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

30 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კომფერენცია.

რაოდენობა

ტურისტული 

სააგენტოები; 

დამთვალიერე ბლები;

სსიპ აჭარის მუზეუმი
ხელშეკრულებ

ები

გამოფენების, 

ექსპოზიციები და 

სხვა შესაბამისი 

ღონისძიებების 

მოწყობა.

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 12

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 42 339 750 12 006 450 10 111 100 10 111 100 10 111 100

სულ ბიუჯეტი: 42 339 750 12 006 450 10 111 100 10 111 100 10 111 100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ 

მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო 

თეატრი“

2 688 690 719 400 656 430 656 430 656 430

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური 

ანსამბლი არსიანი“

5 768 960 1 484 960 1 428 000 1 428 000 1 428 000

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ 16 914 780 4 892 070 4 007 570 4 007 570 4 007 570

სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის  

სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“
10 357 590 3 151 890 2 401 900 2 401 900 2 401 900

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“; 

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“;

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;

სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“;

სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“;

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“

2019 - 2022 წლები

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უზრუნველყოფს სასცენო, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების სფეროში პოლიტიკის განხორციელებას,

განვითარების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას. ასევე სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარებას;

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების გასტროლებს, უცხოური

დასების აჭარაში მიღებას და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას.

• ახალი და მაღალმხატვრული ღირებულების თეატრალური და საოპერო სპექტაკლების დადგმა;

• თეატრის რეპერტუარის განახლება;

• კლასიკური მუსიკის, საგუნდო და საოპერო კონცერტების გამართვა;

• ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი 

ბათუმი“
3 338 330 938 030 800 100 800 100 800 100

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლი ხორუმი“
3 271 400 820 100 817 100 817 100 817 100

სულ პროგრამა 42 339 750 12 006 450 10 111 100 10 111 100 10 111 100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• შენარჩუნებულია ქართული ხალხური ფოლკლორი;

• შენარჩუნებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნება, მუსიკალური კულტურა, თეატრალური ხელოვნება, ეროვნული

ტრადიციები.

დაიდგა 14 ახალი სპექტაკლი, მათ შორის 2 ოპერა;

ჩატარდა 5 ფესტივალი;

გაზრდილია მაყურებელთა რაოდენობა.

დაიდგა არანაკლებ 19  ახალი სპექტაკლი;

განხორციელდა გასტროლები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;

შეიქმნა 4 ახალი სიმღერა;

ჩატარდა ერთი ფესტივალი;

ჩატარდა ერთი საიუბილეო კონცერტი;

განახლდება 10 შექმნილი სიმღერა და 22 ცეკვა;

გაზრდილია მაყურებელთა რაოდენობა.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022  წელი

რაოდენობა

სსიპ „ბათუმის 

თოჯინებისა და მოზარდ 

მაყურებელთა 

პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის 

თოჯინებისა და 

მოზარდ 

მაყურებელთა 

პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი“

ხელშეკრუ

ლებები

რაოდენობა

სსიპ „აჭარის მელიტონ 

კუხიანიძის სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის 

სახელმწიფო ანსამბლი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „აჭარის 

მელიტონ კუხიანიძის 

სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის 

სახელმწიფო 

ანსამბლი“

ხელშეკრუ

ლებები

რაოდენობა

სსიპ „ბათუმის 

სახელმწიფო 

მუსიკალური ცენტრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის 

სახელმწიფო 

მუსიკალური 

ცენტრი“

ხელშეკრუ

ლებები

რაოდენობა

სსიპ „ბათუმის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული 

თეატრი“

ხელშეკრუ

ლებები

რაოდენობა

სსიპ „აჭარის 

სახელმწიფო ვოკალური 

ანსამბლი ბათუმი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „აჭარის 

სახელმწიფო 

ვოკალური ანსამბლი 

ბათუმი“

ხელშეკრუ

ლებები

შექმნება ახალი 

სიმღერები
შეიქმენაბა 4 ახალი სიმღერა შეიქმენაბა 4 ახალი სიმღერა შეიქმენაბა 4 ახალი სიმღერა შეიქმენაბა 4 ახალი სიმღერა რაოდენობა

სსიპ „აჭარის ხალხური 

ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლი ხორუმი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „აჭარის 

ხალხური ცეკვის 

სახელმწიფო 

ანსამბლი ხორუმი“

ხელშეკრუ

ლებები

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით და 

15 გასტროლი საზღვარგარეთ

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით და 

15 გასტროლი საზღვარგარეთ

სასცენო, სამუსიკო  და 

თეატრალური 

ხელოვნების სფეროს 

განვითარება და 

პოპულარიზაცია.

აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში 

მოქმედი სასცენო და 

სამუსიკო 

დაწესებულებების 

გასტროლები 

საქართველოში და 

საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ, 

უცხოური დასების 

აჭარაში მიღება და 

სხვა შესაბამისი 

ღონისძიებების 

განხორციელება.

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვებ

ის 

მეთოდი

შედეგის ინდიკატორები

დაიდგმება ახალი 

სპექტაკლები, 

მოეწყობა 

კონცერტები და 

ფესტივალები

 არანაკლებ 19 სპექტაკლი, 

ჩატარდება არანაკლებ 25 

კონცერტი და 1 ფესტივალი, 

რომელსაც დაესწრება არანაკლებ 

210 000 მაყურებელი

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 1 

ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 1 

ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 1 

ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

მოეწყობა 

გასტროელები 

ქვეყნის შიგნით და 

საზღვარგარეთ

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით და 

არანაკლებ 15 გასტროლი 

საზღვარგარეთ

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით და 

15 გასტროლი საზღვარგარეთ
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 14

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის შემოსავლები 529 840 134 740 131 700 131 700 131 700

სულ ბიუჯეტი: 529 840 134 740 131 700 131 700 131 700

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

 დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

შრომის ანაზღაურება 348 940 87 235 87 235 87 235 87 235

საქონელი და მომსახურება 180 900 47 505 44 465 44 465 44 465

სულ პროგრამა 529 840 134 740 131 700 131 700 131 700

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ მწერალთა სახლი

ქართული სამწერლო მემკვიდრეობისა და ტრადიციების შენარჩუნება;

ქართული მხატვრული სიტყვის განვითარებისათვის ზრუნვა

2019  - 2022 წლები

ქართული მწერლობისა და სალიტერატურო ცხოვრების  განვითარებისათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა

ჟურნალ „ჭოროხისა“ და აჭარაში მოღვაწე მწერლების წიგნების გამოცემა, სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა;

ლიტერატურული საღამოების მოწყობა, ახლად გამოცემული წიგნების პრეზენტაციები,

შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების პროფესიონალურ დაოსტატებაში ხელის შეწყობა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

გამოიცა ჟურნალი „ჭოროხი“, მხატვრული ლიტერატურა და ჩატარდა ღონისძიებები.

გამოიცა ჟურნალი „ჭოროხი“, მხატვრული ლიტერატურა და ჩატარდა ღონისძიებები.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

4 4 4 4 რაოდენობა
ხელშეკრულებე

ბი

არანაკლებ 5 არანაკლებ 5 არანაკლებ 5 არანაკლებ 5 რაოდენობა
ხელშეკრულებე

ბი

ქართული სამწერლო 

მემკვიდრეობისა და 

ტრადიციების 

შენარჩუნება;

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 

დაბეჭდვა; 

მხატრული 

ლიტერატურის 

გამოცემა და 

ღონისძიებების 

ჩატარება

ა(ა)იპ 

„მწერალთა 

სახლი“

ა(ა)იპ „მწერალთა 

სახლი“

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა#2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 13 15

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019  წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022 წელი 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 434 000 84 000 450 000 450 000 450 000

სულ ბიუჯეტი: 1 434 000 84 000 450 000 450 000 450 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022  წლები

პროგრამის მიზანი:

რაოდენობა
ერთეულის 

საშ. ფასი
სულ (ლარი)

1 84 000 84 000

84 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

შესყიდულია 6 ერთეული კულტურის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე შშმ

პირებისათვის ადაპტირების მიზნით

შესყიდულია  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

გაუმჯობესებულია კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა

სულ 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახელოვნებო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შესყიდვა;

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
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ფორმა#2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020  

წელი

2021  

წელი

2022 

წელი

გაუმჯობესებულია 

კულტურის დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა 

და რეაბილიტაცია

1 3 3 3 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი; 

კულტურის 

დაწესებულებები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მიღება-

ჩაბარების აქტი; 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

895 040 223 760 223 760 223 760 223 760

895 040 223 760 223 760 223 760 223 760

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2019 წელი 2020წელი 2021 წელი 2022 წელი

895 040 223 760 223 760 223 760 223 760

895 040 223 760 223 760 223 760 223 760

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაიზრდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"

სულ პროგრამა

მოსახლეობას მიეწოდება სრულყოფილი ინფორმაცია

მიმდინარე მოვლენების ობიეტური და სწორი გაშუქება.

გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა.

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება,ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

0404

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2019-2022 წლები

გაზეთი "აჭარა და ადჟარიას" რეიტინგის ამაღლება, რეკლამების და ფასიანი განცხადებების რაოდენობის ზრდა.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მოსახლეობა
შპს "გაზეთი აჭარა 

და ადჟარია"

სტატისტიკური 

აღრიცხვა

მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

გაზრდა
არანაკლებ 30% არანაკლებ 30% არანაკლებ 30% არანაკლებ 30% პროცენტი

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019  წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022  წელი

05 14 01
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 

მართვა
451 800 451 800 448 800 448 800 448 800

05 14 02 სპორტის ხელშეწყობა 3 140 460 3 140 460 2 670 460 2 670 460 2 670 460

05 14 03 ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა 490 300 490 300 490 300 490 300 490 300

4 082 560 4 082 560 3 609 560 3 609 560 3 609 560

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 11 151 840 3 140 460 2 670 460 2 670 460 2 670 460

სულ ბიუჯეტი: 11 151 840 3 140 460 2 670 460 2 670 460 2 670 460

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სპორტული ღონისძიებები 5 750 000 1 790 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ 

და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული 

განსაკუთრებული წარმატებების 

წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდოები

1 480 000 370 000 370 000 370 000 370 000

სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა 

განვითარების ხელშეწყობა
3 243 840 810 960 810 960 810 960 810 960

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა 

სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება
678 000 169 500 169 500 169 500 169 500

სულ პროგრამა 11 151 840 3 140 460 2 670 460 2 670 460 2 670 460

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და 

საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა.

პროგრამის აღწერა:

ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები, სპორტული შედეგების  მიხედვით გაიცემა ჯილდოები;   სპორტის  

სახეობების და მასობრივი სპორტის განვითარება. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის მიზანი:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 14 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:             2019-2022  წელი
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

სპორტის 36 ფედერაცია დაფინანსდება სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის

მისაღებად  და ორგანიზებისათვის. 

ჩატარდება აჭარის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატები და საერთაშორისო

ტურნირები, ასევე აჭარის სპორტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით

ღონისძიებებში; 

მოხდება სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს

ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა

შეკრებებში, ჩემპიონატებსა და პირველობებში.                                                                                          

გაუმჯობესდება სპორტის სფეროში მოღვაწე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის

მუშაკთა, დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა სოციალური მდგომარეობა.
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდები მოემზადებიან ეროვნულ და საერთაშორისო

ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის; ჩატარებულია ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში;

მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტსმენები მატერიალურად იქნებიან წახალისებული;

ხელსაყრელი პირობები იქნება შექმნილი ფიზიკურ-კულტურასა და სპორტში მოზარდთა და

ახალგაზრდობის რეგულარული ჩართულობისათვის;

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სპორტის 36 ფედერაცია დაფინანსდა სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში;

საქართველოს, ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, ასევე ა კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირებზე 

საქართველოს და აჭარის ნაკრების წევრებმა მიაღწიეს წარმატებებს.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

აჭარაში მოქმედი 36 სპორტული 

ფედერაცია მხარდაჭერილია 

36 სპორტის სახეობის 

ღონისძიებებში  მონაწილეობას 

ღებულობს არანაკლებ 4100 

სპორტსმენი ჩატარებულია 

ევროპის ჩემპიონატი 

ძალოსნობაში;

37 სპორტის სახეობის 

ღონისძიებებში  მონაწილეობას 

ღებულობს არანაკლებ 4100 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

38 სპორტის სახეობის 

ღონისძიებებში  მონაწილეობას 

ღებულობს არანაკლებ 4100 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

39 სპორტის სახეობის 

ღონისძიებებში  მონაწილეობას 

ღებულობს არანაკლებ 4100 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

რაოდენობა

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ოლიმპიურ თამაშებში,   მსოფლიოსა  და 

ევროპის ჩემპიონატებში, 

საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა 

ჩემპიონატებსა და პირველობებში 

წარმატებული სპორტსმენების ფულადი 

ჯილდოებით წახალისება

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი 

და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე 

სპორტსმენი და მწვრთნელი

რაოდენობა

კორესპოდენციის 

თანდართული 

შეჯიბრების 

ტექნიკური 

ანგარიში და 

სპორტსმენის ან 

მწვრთნელის 

რეკვიზიტები
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა 

ოსტატობის ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების 

წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და 

საერთაშორისო ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე 

გუნდების ფინანსური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის დამკვიდრება.

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, 

რაგბის, კალათბურთის, ინდორ 

ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, 

კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, 

თავისუფალი და ბერძნულ 

რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, 

რაგბის, კალათბურთის, ინდორ 

ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, 

რაგბის, კალათბურთის, ინდორ 

ჰოკეის, თავისუფალი და ბერძნულ 

რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

რაოდენობა

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, 

მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის 

გაწევა, არასაპენსიო ასაკის 

საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელთა ყოველთვიური 

ფინანსური მხარდაჭერა

 იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ 

თარიღებთან დაკავშირებით 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა და  გარდაცვლილ სპორტის 

მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევა.

       ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 47 საპენსიო 

ასაკის სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკს, მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 13 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო 

ასაკის (50 წელი და ზევით) 

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

გაეწევა ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება 

გაეწევა სპორტის მუშაკთა, 

სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

       ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 47 საპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, 

მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 13 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო 

ასაკის (50 წელი და ზევით) 

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

გაეწევა ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება 

გაეწევა სპორტის მუშაკთა, 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა  

ოჯახებს მათი გარდაცვალების 

შემთხვევაში. 

       ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 47 საპენსიო 

ასაკის სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკს, მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 13 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო 

ასაკის (50 წელი და ზევით) 

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

გაეწევა ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება 

გაეწევა სპორტის მუშაკთა, 

სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

       ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 47 საპენსიო 

ასაკის სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკს, მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა 

გაეწევა დაახლოებით 13 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო 

ასაკის (50 წელი და ზევით) 

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

გაეწევა ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება 

გაეწევა სპორტის მუშაკთა, 

სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

რაოდენობა

შესაბამისი 

ფედერაციის 

კორესპოდენცია 

თანდართული 

დოკუმენტაციით

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორი

აჭარის 

სპორტისა და  

ახალგაზრდობ

ის საქმეთა 

დეპარტამენტი

ს სპორტის 

განყოფილება, 

სპორტული 

ფედერაცია

აჭარის სპორტისა 

და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი
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ფორმა# 3.1

1 60 000

2 38 000

3 25 000

4 34 000

5 44 000

6 12 000

7 39 000

8 24 000

9 25 000

10 25 000

11 22 000

12 26 000

13 144 400

14 28 000

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 14 02 01

სპორტული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

კალათბურთის ფედერაციაA

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 790 000

სულ ბიუჯეტი: 1 790 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც ჩატარდება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ასევე აჭარის სპოტსმენები

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

     აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება აჭარაში მოქმედი 36 სპორტული ფედერაცია. 

ქვეპროგრამით სპორტის სფეროში დაფინანსდება აჭარის ჩემპიონატებისა და პირველობების, მსოფლიო და

ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და

სპორტსმენების მონაწილეობა. დაჯილდოვდება წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგების მიხედვით

წარმატებული სპორტსმენები, მწვრთნელები, ფედერაციები და ჟურნალისტები. ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდება სუბსიდირებით. 

დასახელება
სულ თანხა  

(ლარი)

ტანვარჯიშის ფედერაცია

ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

კრივის ფედერაცია

მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

მშვილდოსნობის ფედერაცია

მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი

მძლეოსნობისAფედერაცია

სპორტული ცეკვების ფედერაცია

ველოსპორტის ფედერაცია

ტაეკვონდოს ფედერაცია

ფარიკაობის ფედერაცია

ფრენბურთის ფედერაცია

ფეხბურთის ფედერაცია

218



15 65 000

16 20 000

17 49 000

18 450 000

19 45 000

20 140 000

21 20 000

22 25 000

23 20 000

24 29 000

25 84 000

26 13 000

27 32 000

28 29 000

29 17 000

30 12 000

31 16 000

32 17 000

33 25 000

34 12 000

35 25 000

36 20 000

1 711 400

1 20 000

2 58 600

1 790 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

მინი ფეხბურთის ფედერაცია

ჩოგბურთის ფედერაცია

ცურვის ფედერაცია

ძიუდოს ფედერაცია

ძალოსნობის ფედერაცია (მათ შორის: ევროპის ჩემპიონატი 400 000 ლარი)

ჭადრაკის ფედერაცია

ჭიდაობის ფედერაცია

აჭარის სათხილამურო ფედერაცია

ხელბურთის ფედერაცია

მკლავჭიდის რეგიონალური ფედერაცია

ჰოკეის ფედერაცია

მასობრივი სპორტის ფედერაცია

წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოება

რაგბის კავშირი

წყალბურთის ფედერაცია

ქართული საბრძოლო ხელოვნება

ფიგურული ციგურაობის  ფედერაცია

საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

ფუტზალისა და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია

ბილიარდის ფედერაცია

აჭარის პარაოლიმპიური კომიტეტი

კარატეს ფედერაცია

კონტაქტური კარატეს ფედერაცია

აჭარაში მოქმედი 36 სპორტული ფედერაცია მხარდაჭერილია. ჩატარებულია ევროპის ჩემპიონატი 
ძალოსნობაში.

სხვადასხვა ხარჯები (გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები არაუმეტეს 9 000 ლარისა)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სპორტული ღონისძიებები 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარაში მოქმედი 36 

სპორტული ფედერაცია 

მხარდაჭერილია 

36 სპორტის სახეობის 

ღონისძიებებში  მონაწილეობას 

ღებულობს არანაკლებ 4100 

სპორტსმენი; ჩატარებულია 

ევროპის ჩემპიონატი 

ძალოსნობაში. 

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტის სპორტის 

განყოფილება, სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 
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ფორმა # 3.1

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 370 000

სულ ბიუჯეტი: 370 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მატერიალური

წახალისება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წამყვან სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ცხოვრების

ეკონომიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის სახეობების მიხედვით ნაკრები გუნდების

წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა შორის კონკურენციის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ინდივიდუალურ სახეობებში, 2018 წლის განმავლობაში მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებში, ევროპის თამაშებსა

და პირველობებში, საერთაშორისო ტურნირებში, მსოფლიო თასის გათამაშებებში, საქართველოს ჩემპიონატებსა

და პირველობებში მიღწეული შედეგების მიხედვით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სახეობები

გადანაწილდებიან ჯგუფების მიხედვით: ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე სახეობები გადანაწილდება 2

ჯგუფად I ჯგუფი ოლიმპიური სპორტის, II ჯგუფი არაოლიმპიური სპორტის სახეობები; საქართველოს

ჩემპიონატები და პირველობები გადანაწილდება 3 ჯგუფად, I და II ჯგუფში ოლიმპიური სპორტის, III ჯგუფში -

არაოლიმპიური სპორტის სახეობები. 

საქართველოს ჩემპიონატები და პირველობები: I ჯგუფი: მშვილდოსნობა, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული და

თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო და ჭადრაკი (დიდები);

II ჯგუფი: ტაეკვონდო, კრივი, ფარიკაობა, მძლეოსნობა, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში,

ბატუტზე ხტომები, მაგიდის ჩოგბურთი, ცურვა, ჭადრაკი (ასაკობრივი), სათხილამურო სპორტი, ფიგურული

ციგურაობა, ველოსპორტი, კარატე  და ჩოგბურთი. 

III ჯგუფი: სამბო, აკრობატიკა, სპორტული ცეკვები, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, კონტაქტური კარატე,

საავტომობილო სპორტი, მეკლდეურობა, მთამსვლელობა და ბილიარდი.

სპორტული თამაშების სახეობებში საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში გამარჯვებული და საპრიზო

ადგილზე გასული აჭარის ნაკრები გუნდები დაჯილდოვდებიან ცხრილის შესაბამისად. ერთჯერადი ფულადი

ჯილდო გაიცემა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ღონისძიებაში (შესაბამის სახეობაში, გარდა ჭიდაობის

სახეობებისა ბ/რ, თავისუფალი და ძიუდო მძიმე წონები) მონაწილეობს არანაკლებ 5 სპორტსმენი.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული 

წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 14 02 02
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№ ადგილი სპორტსმენი
პირადი 

მწვრთნელი

ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელი

1 I 10000 3000

2 II 8000 2400

3 III 6000 1800

4 I 6000 1800

5 II 5000 1500

6 III 4000 1200

7 I 5000 1500

8 II 4000 1200

9 III 3000 900

10 I 4000 1200

11 II 3000 900

12 III 2000 600

13 I 3000 900

14 II 2500 750

15 III 2000 600

16 I 2500 750

17 II 2000 600

18 III 1500 450

1 I 6000 1800

2 II 5000 1500

3 III 4000 1200

4 I 5000 1500

5 II 4000 1200

6 III 3000 900

3. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

4. მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში

5. ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

6. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში

II ჯგუფი

7. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში

8. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში

2. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში, მეორე ევროპული თამაშები

I   ჯგუფი

1. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში
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7 I 4500 1350

8 II 3500 1050

9 III 2500 750

10 I 3000 900

11 II 2500 750

12 III 2000 600

13 I 2500 750

14 II 2000 600

15 III 1500 450

16 I 2000 600

17 II 1500 450

18 III 1000 300

1 I 2500 250 250

2 II 2000 200 200

3 III 1500 150 150

4 I 1500 150 150

5 II 1000 100 100

6 III 800 80 80

7 I 1000 100 100

8 II 800 80 80

9 III 600 60 60

1 I 1500 150 150

2 II 1000 100 100

3 III 800 80 80

13.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

14.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი,  ახალგაზრდები)

15.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი, ჭაბუკები)

II   ჯგუფი

16.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

I   ჯგუფი

9. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

10.  მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში

11.  ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

12. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში
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4 I 800 80 80

5 II 600 60 60

6 III 500 50 50

7 I 600 60 60

8 II 500 50 50

9 III 400 40 40

1 I 1000 100 100

2 II 800 80 80

3 III 600 60 60

4 I 400 40 40

5 II 300 30 30

6 III 200 20 20

1 I 2000 400 400

1 I 1000 200 200

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

370 000

370 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები x x x x

სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს ოლიმპიურ

თამაშებში, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, მეორე ევროპული თამაშები, საქართველოში დაგეგმილ

სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და პირველობებში.

დასახელება
პროდუქტები

ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

22. საქართველოს პირველობა (თამაშების სახეობები; გუნდური, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

17..  საქართველოს პირველობა  (პირადი, ახალგაზრდები)

18.  საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები)

III   ჯგუფი

19.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

20.   საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

21.  საქართველოს  ჩემპიონატი (თამაშების სახეობები, გუნდური)
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სპორტსმენების  ფულადი  

ჯილდოებით  წახალისება,  

რომლებმაც  წარმატებით  

იასპარეზეს  ოლიმპიურ 

თამაშებში, მსოფლიოსა  და 

ევროპის ჩემპიონატებში, 

საქართველოში დაგეგმილ 

სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და 

პირველობებში.

ქვეპროგრამით 

დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე 

სპორტსმენი და 

მწვრთნელი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტის სპორტის 

განყოფილება, სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და  

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

კორესპოდენციის 

თანდართული 

შეჯიბრების 

ტექნიკური 

ანგარიში და 

სპორტსმენის ან 

მწვრთნელის 

რეკვიზიტები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 
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ფორმა#3.1

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

39 2351 91 680

45 2259 101 640

32 2091 66 900

45 2015 90 660

46 1500 69 000

22 2525 55 560

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის თანახმად ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, ინდორ

ჰოკეის, თავისუფალ ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და ძალოსნობის

ნაკრები გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სამატჩო შეხვედრებში და სასწავლო საწვრთნო შეკრებებში.

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი

ხელშეკრულებით აყვანილი იქნებიან კოორდინატორები ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და

საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სპორტული ღონისძიებების

დაფინანსება განხორციელდება სუბსიდირებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარების

ადგილი, ღონისძიების რაოდენობა  და სხვა საკითხები განისაზღვრება დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით.

საქმიანობის აღწერა

პროდუქტები

ფრენბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები)

ხელბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები)

რაგბი (ჭაბუკთა ნაკრები)

წყალბურთი (ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და მცირე ასაკის ჭაბუკთა ნაკრები)

ფეხბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკთა 2 ნაკრები)

კალათბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები და ჭაბუკები)

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდური თამაშების: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის,  

რაგბის, კალათბურთის,ინდორ ჰოკეის და ინდივიდუალური სახეობების: ბერძნულ რომაული ჭიდაობის,

თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოს და ძალოსნობის  შემდგომი პოპულარიზაცია და განვითარება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და კადეტთა ნაკრები გუნდების მომზადება

ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება.

სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 810 960

სულ ბიუჯეტი: 810 960

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 14 02 03
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26 2262 58 800

11 3164 34 800

11 3164 34 800

10 3282 32 820

22 2525 55 560

11 4904 53 940

12 5400 64 800

810 960

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა 

განვითარების ხელშეწყობა
x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;

- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

თავისუფალი ჭიდაობა (ჭაბუკები)

მშვილდოსნობა (გოგონები, ბიჭები)

ძიუდო (გოგონები, ბიჭები)

ძალოსნობა (ჭაბუკები)

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (ჭაბუკები)

ინდორ ჰოკეი (გოგონები, ბიჭები)
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ფორმა#3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის 

ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა 

ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების 

ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;

- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება.

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, 

რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი 

და ბერძნულ რომაული 

ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, 

ძიუდოსა და ძალოსნობის 

ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის 

სპორტის განყოფილება, 

სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა 

და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა#3.1

რაოდენობა ერთ. საშუალო ფასი სულ (ლარი)

47 2250 105 750

13 2250 29 250
არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს 

და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 169 500

სულ ბიუჯეტი: 169 500

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის

დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეებისა და მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება, არასაპენსიო ასაკის

საქართველოს  დამსახურებული მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული

მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა. არასაპენსიო ასაკის საქართველოს

სპორტის დამსახურებული მწვრთნელების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის

სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ

თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა, ასევე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა,

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის

მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა. აღნიშნული ფინანსური მხარდაჭერა გათვალისწინებულია აჭარაში მოღვაწე სპორტის

სფეროს წარმომადგენლებზე, რომლებიც შეირჩევა დეპარტამენტის მიერ შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული

მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელებისთვის და არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელთა

ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა განსაზღვრულია 187,50 ლარი.

დასახელება

პროდუქტები

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019  წელი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 14 02 06

229



24 500

10 000

169 500

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური 

თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის 

ჩემპიონებისა და 

პრიზიორებისთვის, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

ფინანსური მხარდაჭერა

x x x x

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელთა 

ყოველთვიური ფინანსური 

მხარდაჭერა

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   

სპორტის მუშაკთა,   სპორტის  

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების  

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

ერთჯერადი მატერიალური  

მხარდაჭერა

x x x x

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

გარდაცვალების შემთხვევაში 

ოჯახისათვის ერთჯერადი 

დახმარება

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებსა და მწვრთნელებზე

ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი

მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური

დახმარების გაწევა.

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,   

სპორტის  დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი 

თარიღების  აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,  

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში 

ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, 

მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის 

გაწევა, არასაპენსიო ასაკის 

საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელთა ყოველთვიური 

ფინანსური მხარდაჭერა

 იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ 

თარიღებთან დაკავშირებით 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა და  გარდაცვლილ 

სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე 

ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევა.

ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 47 საპენსიო ასაკის

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს;

ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 13 არასაპენსიო ასაკის

საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს.  

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით)

სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა,

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა

ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით

გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა,

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში. 

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტის სპორტის 

განყოფილება, სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

შესაბამისი 

ფედერაციის 

კორესპოდენცია 

თანდართული 

დოკუმენტაციით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 961 200 490 300 490 300 490 300 490 300

სულ ბიუჯეტი: 1 961 200 490 300 490 300 490 300 490 300

2. ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა - ღონისძიების მთავარ მიზანს წარმოადგენს აქტიური, შემოქმედი

ახალგაზრდების მხარდაჭერა, მათი ნიჭისა და შემოქმედების წარმოჩინება/პოპულარიზაცია. 

დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით განისაზღვრება  კლუბების დაფინანსების ოდენობები.  

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                                  2019-2022 წელი

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,

რეგიონის ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა,

ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული კავშირების მხარდაჭერა და წახალისება, შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება,

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის

ორგანიზება, რეგიონის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა,

ფორმირება და სრულყოფა.

ახალგაზრდა და ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. განსაკუთრებული ნიჭით

დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის ხელშეწყობა,

ახალგაზრდული დღეების, თამაშობების ორგანიზებაში დახმარების აღმოჩენა.

1. საერთაშორისო ფორუმი -საერთაშორისო ფორუმის მიზანია ადგილობრივი ახალგაზრდებისათვის

საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაზიარება,

კულტურათაშორისი ურთიერთობების გაღრმავება და ახალგაზრდების მობილობის ხელშეწყობა.

ფორუმი მოგვცემს საშუალებას გვქონდეს მყარი ურთიერთობები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, რაც

შემდგომში აისახება გაცვლითი პროგრამების  მრავალფეროვნებით.

05 14 03

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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3. სტუდენტური დღეები - სტუდენტები გადატვირთული სასწავლო გრაფიკის გამო მოკლებული არიან

შემოქმედებითი ტიპის ღონისძიებებს. უნივერსიტეტებიც ვერ უწყობენ ხელს შემოქმედებითი კუთხით

ახალგაზრდების ჩართულობას მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში, აქედან გამომდინარე ღონისძიების ფარგლებში

საშუალება მიეცემათ ახალგაზრდებს მთელი წლის განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა, ენერგია და

შესაძლებლობები წარმოაჩინონ სხვადასხვა აქტივობებში (სპორტული, კულტურული, შემოქმედებითი და ა.შ). 

4. ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი - აღნიშნული პროექტის მიზანი არის ახალგაზრდა მუსიკოსების

ხელშეწყობა, წახალისება, მოტივაციის გაზრდა, მათი ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა, საერთო ინტერესის

მქონე ახალგაზრდების გაერთიანება-კონტაქტების მოძიება, პროფესიული განვითარება.

კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, გამოცდილების მიღება და სამომავლოდ მსგავსი ტიპის საერთაშორისო

ღონისძიებებში ჩართვა. ღონისძიება განხორციელდება ხუთ ეტაპად: პროექტის პრეზენტაცია, მონაწილეთა

შერჩევა, მასტერკლასების ჩატარება, გამარჯვებულის გამოვლენა და  სიმღერისა  ჩაწერა/კლიპის გადაღება.

5.ინტელექტუალური თამაშები- მონაწილეობას იღებს აჭარის რეგიონის, როგორც სტუდენტები ასევე სკოლის

მოსწავლეები. მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები ძალიან მარტივია, სკოლების შემთხვევაში გუნდს

აკომპლექტებს სკოლის ადმინისტრაცია და შემდეგ არეგისტრირებს რესურსცენტრში. ერთ სკოლას მხოლოდ

ერთი გუნდის გამოყვანის უფლება აქვს თამაშზე. თითოეულ გუნდში არის ექვსი მონაწილე, ხოლო

საუნივერსიტეტო გუნდები დაკომპლექტებულია ფაკულტეტების მიხედვით და კონკრეტულ ფაკულტეტს

შეუძლია, რამდენიმე გუნდის დარეგისტრირება შეჯიბრებაზე. ღონისძიების ფარგლებში აჭარის ყველა

მუნიციპალიტეტებში და უმაღლეს სასწავლებლებში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემა საჩუქრები და სიგელები.

ღონისძიება არის 4 ეტაპიანი პირველი ეტაპი მუნიციპალიტეტებს შორის ჩემპიონატი, მეორე ეტაპი

სტუდენტური ჩემპიონატი, ღია საზაფხულო ჩემპიონატი, ხოლო მეოთხე ეტაპი ბათუმის სასკოლო ჩემპიონატი.                      

6.უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობა - 

ღონისძიება ითვალისწინებს იმ ახალგაზრდების დაფინანსებას, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ

ახერხებენ ამა თუ იმ ტრენინგ სემინარებზე მონაწილეობის მიღებას, დაფინანსება ითვალისწინებს მხოლოდ გზის

ხარჯების ანაზღაურებას. 

7. ფორუმი "რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი"-აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში მოხდება

რეგიონის პრობლემების დასახვა, განხილვა, მათი მოგვარების გზების პოვნა ფორუმში მონაწილე სტუდენტების

მიერ, ასევე მოწვეული იქნებიან მომხსნებლები, როგორც არასამთავრობო ისე სამთავრობო სექტორებიდან,

რომლებიც ახალგაზრდებს გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებებსა და ხედვებს რეგიონალური პოლიტიკის

შესახებ.                                                                                                                          

8.შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის - ღონისძიების მიზანია ეკომიგრანტი ახალგაზრდები გაეცნონ

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას, შეხვდნენ რეგიონის

სამთავრობო უწყებების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. გაეცნონ ადგილობრივი

ახალგაზრდების ცხოვრების სტილს, გაეცნონ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უმაღლესი

სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამებს.

9. ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი - აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება არაფორმალური განათლების

ხელშეწყობის მიზნით, რათა მოხდეს ახალგაზრდებისათვის ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარება და

ხელშეწყობა ჩამოყალიბდეს აქტიურ მოქალაქედ. სტუდენტების შერჩევა მოხდება სამოტივაციო წერილისა ან

გასაუბრების საფუძველზე. 

10. ქალაქური თამაშები - პირველ ეტაპზე მოხდება პროექტის გაცნობა ახალგაზრდების და სტუდენტებისთვის.

პროექტის პრეზენტაციის ადგილი იქნება ბათუმში არსებული უმაღლესი სასწავლებლები და სკოლები.

პრეზენტაციის დროს დარიგდება სარეკლამო და საინფორმაციო ტიპის მასალები. მეორე ეტაპზე შეირჩევა

თამაშში მონაწილე ახალგაზრდები და სტუდენტები. თამაში ჩატარდება ძველი ბათუმის და ბათუმის ბულვარის

ტერიტორიაზე. აღნიშნულ ტერიტორიაზე განლაგებული იქნება თამაშისთვის მოცემული ადგილები სადაც

შესრულდება სხვადასხვა ინტელექტუალური და ლოგიკური თამაშები. თითოეული შერჩეული კონკურსი

ითვალისწინებს ცოდნის გაღრმავებას სხვადასხვა სფეროში. მონაწილეების მიზანი იქნება სხვა გუნდებზე ადრე

შეასრულონ დავალებები. თამაში არის რამოდენიმე ნაწილად დაყოფილი, რაც საშუალებას მისცემს ყველა

მონაწილე გუნდს იყოს პროექტის მონაწილე მის დასრულებამდე.  
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საეთაშორისო ფორუმი 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000

ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა 266 000 66 500 66 500 66 500 66 500

სტუდენტური დღეები 132 000 33 000 33 000 33 000 33 000

ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000

ინტელექტუალური თამაშები 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000

უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და 

კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების  

ხელშეწყობა

204 000 51 000 51 000 51 000 51 000

ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის 

როლი“
88 000 22 000 22 000 22 000 22 000

შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი 142 000 35 500 35 500 35 500 35 500

ქალაქური თამაშები ,,City game" 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000

ლიდერთა სკოლა 140 000 35 000 35 000 35 000 35 000

აჭარის ღია ჩემპიონატი მხიარულთა და საზრიანთა 

გუნდებს შორის
225 200 56 300 56 300 56 300 56 300

ახალგაზრდობა მომავლისთვის 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000

სულ პროგრამა 1 961 200 490 300 490 300 490 300 490 300

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

11.ლიდერთა სკოლა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფარგლებში მცხოვრებ, ნებისმიერ ახალგაზრდას,

შესაძლებლობა ექნება მიიღოს მონაწილეობა ლიდერთა სკოლაში. ლიდერთა სკოლა ითვალისწინებს ერთ

კვირიან შეკრებას განსაზღვრულ ადგილზე, სადაც პროექტში მონაწილეებს ჩაუტარდებათ სხვადასხვა ტრენინგი

ლიდერობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მათ თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ წარმატებული ლიდერები,

რომლებთაც აქვთ გამოცდილება და განვითარებული ლიდერული თვისებები, საზოგადოებასთან და ჯგუფებთან

ურთიერთობისა და კომუნიკაციის უნარი და პრაქტიკული გამოცდილება.

12. ,,აჭარის ღია ჩემპიონატი მხიარულთა და საზრიანთა გუნდებს შორის" - პროექტი მთელი ქვეყნის მაშტაბით

აერთიანებს ნიჭიერ ახალგაზრდებს და აძლევს მათ საშუალებას გამოავლინონ თავიანთი ინტელაქტუალური და

შემოქმედებით უნარები. მხიარულთა და საზრიანთა გუნდებს შორის ჩემპიონატი არის ღონისძიება, რომელშიც

მონაწილე სტუდენტ-ახალგაზრდობის აქტივობა ძალიან მაღალია, ასევე მაღალია ღონისძიებაზე დამსწრე

გულშემატკივართა ატივობა და ინტერესი. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მონაწილე გუნდების შერჩევა,

გუნდებს შორის ჩატარდება კენჭის ყრა და მოხდება მათი გადანაწილება ქვე ჯგუფებში, აჭარის ღია ჩემპიონატის

მონაწილე გუნდების გამოსვლებს შეაფასებს დეპარტამენტის მიერ შერჩეული კონპეტენტური ჟიური, რომელიც

დაკომპლექტებული იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი ხუთი ადამიანით. ღონისძიებაში მონაწილეობას

მიიღებს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები.

13. ,,ახალგაზრდობა მომავლისთვის" - პროექტის მიზანია მონაწილეები დაეუფლონ წყლის ეფექტურ

გამოყენებას, ენერგიის ეკონომიურ მოხმარებას, ბიოლოგიური და მინერალური რესურსების მაქსიმალურ დაცვას

და ბევრ სხვა ხერხს ბუნების გადასარჩენად. პროექტი მოიცავს ტრენინგ-სემინარებს ბათუმის ხუთ სკოლაში

ხუთი თვის მანძილზე. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ფოტო - გამოფენა, სხვადასხვა ვორქშოპები, ლაშქრობა,

ექსკურსიები აჭარის დაცულ ტერიტორიებზე და ტრენინგები მაშველობის და პირველადი დახმარების შესახებ.

გაიმართება მინი-კონფერენციები, რომლებზეც მონაწილეები თვის შემაჯამებელ ანგარიშს წარმოადგენენ.

აგრეთვე წლის განმავლობაში მონაწილეეები მაქსიმალურად ჩაერთვებიან სკაუტური ორგანიზაციის მიერ

განხორციელებულ საქველმოქმედო და სამოქალაქო აქციებში.
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მიმდინარე წელს ჩატარდება 13 ღონისძიება, რომელშიც ჩართულია არანაკლებ 4 200-მდე მონაწილე,

ღონისძიებებს დაესწრება  23 000 - მდე  ახალგაზრდა. 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდები ჩართული არიან ცნობიერების ამაღლების,

ინტელექტის განვითარების ღონისძიებებში

ლიდერთა სკოლა

აჭარის ღია ჩემპიონატი მხიარულთა და საზრიანთა გუნდებს შორის

ახალგაზრდობა მომავლისთვის

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2018 წელს ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ჩართული იყო დაახლოებით 4000 მონაწილე ღონისძიებებს 

ესწრებოდა 18000-მდე  ახალგაზრდა

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

ქალაქური თამაშები „City game“

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

საეთაშორისო ფორუმი

ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა

სტუდენტური დღეები

ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი

ინტელექტუალური თამაშები 

უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში 

მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობა

ფორუმი „რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“

შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის

ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი
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 ფორმა # 2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

2019 2020 2021 2022

 საერთაშორისო ფორუმის პროექტში 

მონაწილეობას მიიღებს  10-მდე ქვეყნის  

70-მდე მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 70-მდე 

მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 100-მდე 

მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 100-მდე 

მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 100-მდე 

მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, საინიციატივო 

ჯგუფები,  აჭარის აკრედიტირებული 

უმაღლესი სასწავლებლები, საერთაშორისო 

ორგანიზაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ა.რ. სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

ახალგაზრდობის კლუბების 

მხარდაჭერის ღონისძიება ჩატარდება 

არანაკლებ 43-ჯერ,  5 სახეობაში 

(ლიტერატურული კლუბი, ხელოვანთა 

კლუბი, სადისკუსიო კლუბი, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთა ჩართულობის კლუბი, 

გამომგონებელთა კლუბი)

ღონისძიებაში

მონაწილეობას

მიიღებს

არანაკლებ

370 მონაწილე

ღონისძიებაში

მონაწილეობას

მიიღებს

არანაკლებ

400 მონაწილე

ღონისძიებაში

მონაწილეობას

მიიღებს

არანაკლებ

400 მონაწილე

ღონისძიებაში

მონაწილეობას

მიიღებს

არანაკლებ

400 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება,  სკოლების 

ადმინისტრაცია, რესურსცენტრები,  

მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული 

ცენტრები და აჭარის უმაღლესი 

სასწავლებლების ადმინისტრაცია

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

სტუდენტური დღეებში  ჩართული  500 

მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

500 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

550 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

არანაკლებ

550 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

550 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება,  აჭარის 

აკრედიტირებული უმაღლესი 

სასწავლებლები და სტუდენტური 

თვითმმართველობები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

ახალგაზრდული მუსიკალური 

ფესტივალი პროექტი ხუთ ეტაპად 

განხორციელდება. პროექტის 

პრეზენტაცია, მონაწილეთა შერჩევა, 

მასტერ კლასების ჩატარება და 

საბოლოოდ დასკვნითი ცერემონიალი 

(კონცერტი) - გამარჯვებულის 

გამოვლენა.  გამარჯვებული 

მონაწილისთვის კლიპის გადაღება  და 

სიმღერის ჩაწერა

 ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

დაახლოებით 15 

მდე კონკურსანტი, 

დაესწრება 

არანაკლებ 2000 

მაყურებლი

 ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

დაახლოებით 15 

მდე კონკურსანტი, 

დაესწრება 

არანაკლებ 2000 

მაყურებლი

 ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

დაახლოებით 15 

მდე კონკურსანტი, 

დაესწრება 

არანაკლებ 2000 

მაყურებლი

 ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

დაახლოებით 15 მდე 

კონკურსანტი, 

დაესწრება 

არანაკლებ 2000 

მაყურებლი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება,  საინიციატივო 

ჯგუფები, ინდივიდუალური 

შემსრულებლები და ახალგაზრდული 

მუსიკალური ბენდები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

ინტელექტუალური თამაშები  ტარდება  

4 ეტაპად წლის განმავლობაში, 

ღონისძიებას დაესწრება  არანაკლებ  3000 

ახალგაზრდა, მონაწილეობას მიიღებს 

არანაკლებ  746 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

746 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

746 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

არანაკლებ

746 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

746 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, სკოლების 

ადმინისტრაცია, რესურსცენტრები და 

მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული 

ცენტრები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

ტრენინგებიდან და სემინარებიდან 

დაბრუნებული სტუდენტები მოახდენენ 

საზღვარგარეთ მიღებული  ცოდნისა და 

გამოცდილების რეალიზებას ჩვენ 

რეგიონში

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს

51-მდე სტუდენტი

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს

51-მდე სტუდენტი

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს

51-მდე სტუდენტი

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს

51-მდე სტუდენტი
რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება,  აჭარის სტუდენტ- 

ახალგაზრდობა

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

მოგროვების მეთოდი

ახალგაზრდული 

ღონისძიებების 

განხორციელებაში 

ჩართული 

ახალგაზრდობა

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორუმი  ,,რეგიონის  განვითარება და 

ახალგაზრდობის როლი" ჩართულია 50 

მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

50 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

50 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს 

არანაკლებ

50 მონაწილე

ღონისძიებაში 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ

50 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  ახალგაზრდულ საქმთა 

დეპარტამენტის ახალგაზრდული 

განყოფილება, აჭარის აკრედიტირებული 

უმაღლესი  სასწავლებლები და 

მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული 

ცენტრები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

შემეცნებითი ტურები 

ახალგაზრდებისთვის, რომლის 

ბენეფიციარები იქნებიან 

ეკომიგრანტი(აჭარიდან) ახალგაზრდები, 

სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ

ღონისძიებაში 

ჩართული იქნება 

150-მდე 

ახალგაზრდა

ღონისძიებაში 

ჩართული იქნება 

150-მდე 

ახალგაზრდა

ღონისძიებაში 

ჩართული იქნება 

150-მდე 

ახალგაზრდა

ღონისძიებაში 

ჩართული იქნება 150-

მდე ახალგაზრდა

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  ახალგაზრდულ საქმთა 

დეპარტამენტის ახალგაზრდული 

განყოფილება, აჭარის ა.რ. 

მუნიციპალიტეტები,არასამთავრობო  

ორგანიზაციები და შესაბამისი უწყებები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

"ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი" 

მონაწილეობას იღებს 50 სტუდენტი. 

შერჩევის  კრიტერიუმები იქნება 

სტუდენტების სამოტივაციო წერილი

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  50 

მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  50 

მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  50 

მონაწილე

პროექტში ჩართული  

იქნება არანაკლებ  50 

მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება,  აჭარისა და 

საქართველოს უმაღლესი  სასწავლებლების 

სტუდენტები, საჯარო სკოლის 

ადმინისტრაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

ქალაქური  თამაშები"city game"სადაც 

ჩართული  იქნება აჭარაში მცოხვრები 

სტუდენტ  ახალგაზრდები, რომელთა 

საერთო რაოდენობა იქნება 

500 -მდე ახალგაზრდა

პროექტში 

ჩართული  იქნება   

500-მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება   

550-მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება   

550-მდე მონაწილე

პროექტში ჩართული  

იქნება   550-მდე 

მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, აჭარის 

აკრედიტირებული უმაღლესი 

სასწავლებლები და საჯარო სკოლები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

პროექტის  ფარგლებში შეირჩევა  45-მდე 

სტუდენტ  ახალგაზრდა აჭარის 

მასშტაბით

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  45-მდე 

მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  45-მდე 

მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  45-მდე 

მონაწილე

პროექტში ჩართული  

იქნება არანაკლებ  45-

მდე მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, აჭარის 

აკრედიტირებული უმაღლესი 

სასწავლებლები და საჯარო სკოლები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება მიღება 

ჩაბარების აქტი

პროექტში მონაწილეობას მიიღებს 

საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი 

სასწავლებლების 100 - მდე  სტუდენტები

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში ჩართული  

იქნება არანაკლებ  

100 -მდე მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, აჭარის 

აკრედიტირებული უმაღლესი 

სასწავლებლები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

პროექტში მონაწილეობას მიიღებს 

ბათუმის ხუთი სკოლის 100-მდე 

მოსწავლე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში 

ჩართული  იქნება 

არანაკლებ  100 -

მდე მონაწილე

პროექტში ჩართული  

იქნება არანაკლებ  

100 -მდე მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა  და ახალგაზრდობის 

საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის 

საქმეთა განყოფილება, ბათუმის სკოლები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

დეპარტამენტი

ახალგაზრდული 

ღონისძიებების 

განხორციელებაში 

ჩართული 

ახალგაზრდობა

237



ფორმა #1

პროგრამუ

ლი კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

0516
საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, 

გაუმჯობესება
2 191 850 2 191 850 2 041 850 2 041 850 2 041 850

2 191 850 2 191 850 2 041 850 2 041 850 2 041 850სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება
საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0516

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 8 317 400 2 191 850 2 041 850 2 041 850 2 041 850

სულ ბიუჯეტი: 8 317 400 2 191 850 2 041 850 2 041 850 2 041 850

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

საარქივო სამმართველოს მართვა და 

მომსახურების მიწოდება
7 138 040 1 784 510 1 784 510 1 784 510 1 784 510

საარქივო დოკუმენტების  ელექტრონული 

არქივის შექმნა
1 029 360 257 340 257 340 257 340 257 340

საარქივო საცავების რეაბილიტაცია 150 000 150 000

სულ პროგრამა 8 317 400 2 191 850 2 041 850 2 041 850 2 041 850

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო

2019-2022 წლები

საარქივო მასალების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული

წესით აღრიცხვა, სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, დოკუმენტების

მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო და ელექტრონული

საარქივო ფონდის შექმნა, არქივში დაცული დოკუმენტების საფუძველზე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე მომსახურება.

ისტორიულად ღირებული საარქივო დოკუმენტების გამოფენის მოწყობა.ურთიერთთანამშრომლობა საზღვარგარეთის

არქივებთან და საქართველოს შესახებ არსებული დოკუმენტების შემოტანა.ისტორიის ამსახველი მასალების გამოვლენა

ჟურნალისა და ბუკლეტების გამოსაცემად. სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

საარქივო სამმართველომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის  

უზრუნველყოფის,  საქმისწარმოების ორგანიზაციის,  დოკუმენტების გამოყენებისა და პუბლიკაციის, სამეცნიერო 

მეთოდური   მუშაობისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცებისათვის.      
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო ფონდის დიგიტალიზაცია, ელექტრონული არქივის შექმნა. საარქივე მასალების სტანდარტების შესაბამისი

დაცვა,  ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებული მომსახურება.

გარკვეული სამუშაოები იქნება შესრულებული საარქივო დოკუმენტების დაცვის, აღრიცხვისა და შენახვის 

პირობების გაუმჯობესების,  საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შექმნის და განვითარების, საქმისწარმოების 

სრულყოფის,   დოკუმენტების ფორმირებისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცების 

მიზნით.   
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი
2021 

წელი

2021 

წელი

გაუმჯობესდება 

საარქივო 

დოკუმენტაციის 

შენახვისა და დაცვის 

პირობები.

თანამედროვე 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

გარემონტდება და 

აღიჭურვება საარქივო 

სამმართველოს 

ფონდსაცავები.

25% % მაჩვენებელი

სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-

ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 

სამსახური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

საარქივო 

სამმართველო

მიღება-

ჩაბარების აქტი

ელექტრონული 

არქივის შექმნა, 

გაუმჯობესებული 

მომსახურება

გაციფრული 

დოკუმენტების  

რაოდენობა

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   
რაოდენობა

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებისა 

და 

დიგიტალიზაციის 

განყოფილება

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

საარქივო 

სამმართველო

მონაცემთა ბაზა

მოგროვების 

მეთოდი

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 051602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 4000 24 000

21 9480 199 080

5 6000 30 000

1 4260 4 260

257 340

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 ტექნიკის შეძენა X

პერსონალის დაქირავება X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა 

პროდუქტები

257 340

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა

პერსონალის დაქირავება (1 წლით )

პერსონალის დაქირავება (1 წლით )

საარქივო დოკუმენტების (ქაღალდის ფუძიანი) ციფრული ვერსიის შექმნა, დასკანერებული ფაილების

ტექნიკური დამუშავება, ტექნიკური რევიზია, ანოტირება, ელექტრონული ფაილების თავმოყრა სპეციალურ

პროგრამაში ,,საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი“.  

პერსონალის დაქირავება ტერიტორიულ ორგანოებში 

(1 წლით )

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საარქივო დოკუმენტების დაცულობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

სულ ბიუჯეტი:

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

საარქივო დოკუმენტების  ელექტრონული არქივის შექმნა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო

257 340

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

დასახელება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საარქივო დოკუმენტების ელ. ფორმატში 

გადაყვანა. დასკანერებული გვერდების 

რაოდენობა

 2300000 გვერდი.                                                                                                                           რაოდენობა

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებისა და 

დიგიტალიზაციის 

განყოფილება

წლიური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

საარქივო 

სამმართველო

მონაცემთა ბაზა
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ფორმა #3.2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 051603

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

150 000

150 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ფონდსაცავების მოწყობა X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

საარქივო საცავების რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 150 000

სულ ბიუჯეტი: 150 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

გაუმჯობესდება საარქივო დოკუმენტაციის შენახვისა და დაცვის პირობები.

წარმოება-დაწესებულებებიდან შემოსული საარქივო დოკუმენტების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და 

შენახვა

საარქივო სამმართველოში შემოსული საარქივო დოკუმენტაციის შენახვისათვის სტანდარტებით 

გათვალისწინებული ფონდსაცავების მოწყობა.

დასახელება
პროდუქტები

ფონდსაცავების მოწყობა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაუმჯობესდება საარქივო დოკუმენტაციის 

შენახვისა და დაცვის პირობები.

თანამედროვე 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

გარემონტდება და 

აღიჭურვება საარქივო 

სამმართველოს 

ფონდსაცავების ფართის 

25%.

% მაჩვენებელი

სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-

ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 

სამსახური

წლიური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

საარქივო 

სამმართველო

მიღება-

ჩაბარების აქტი
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პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

0601
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
                1 901 000                  1 901 000                  1 901 000                  1 901 000                  1 901 000  

0602
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
                7 050 000                  7 050 000                  7 050 000                  7 050 000                  7 050 000  

0603 პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა                    429 600                     429 600                     429 600                     429 600                     429 600  

0604 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა                 1 276 780                  1 276 780                  1 276 780                  1 276 780                  1 276 780  

              10 657 380                10 657 380                10 657 380                10 657 380                10 657 380  სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

ფორმა # 1
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები     28 200 000        7 050 000       7 050 000        7 050 000       7 050 000  

სულ ბიუჯეტი:     28 200 000        7 050 000       7 050 000        7 050 000       7 050 000  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა # 2.1

2019–2022 წლები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება – მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია

სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ოჯახის

მცირე შემოსავლების გამო არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ

იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის საჭიროება დაუდგა. ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება სოციალურად

დაუცველ  და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობას.                                                                                                                                                                  

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება– მოქალაქეთა კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურება ძირითადად

უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შესაძლებელია

დადგეს ისეთი კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების აუცილებლობა, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი

ნაწილისათვის ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს. რადგანაც კარდიოქირურგიული ოპერაციები ძვირადღირებულ სამედიცინო

მომსახურებას მიეკუთვნება, ამიტომ თანადაფინანსება (პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა) პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის

ხელმიუწვდომელი რჩება, ქვეპროგრამით პაციენტებს დაუფინანსდებათ ასევე საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით

დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

სახსრების ენდოპროთეზირება – უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად მოიმატა სახსრების ართროზით დაავადებულ მოქალაქეთა

მომართვიანობამ. პაციენტები საჭიროებენ რესურსტევად ოპერაციულ ჩარევას ენდოპროთეზირების სახით. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ

გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული პათოლოგიის ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების

დაფინანსება, ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება სოციალურად დაუცველ და სხვა სოციალური კატეგორიის

მოსახლეობას.                                                                               

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკური კვლევა – მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები

ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც

მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება სხვადსახვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

0602

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიის მოსახლეობის

სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება

სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. 

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ

პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო

პროგრამებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილის სამედიცინო

მომსახურების დაფინანსება სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ხერხდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამის ფარგლებში ან ესაჭიროებათ ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის

ხელმიუწვდომელი რჩება.                                                                                       

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - მოსახლეობის ნაწილს, მცირე

შემოსავლების გამო არა აქვს საშუალება დაფაროს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება მოქმედი

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით. განსაკუთრებით დახმარებას საჭიროებენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული შემდეგი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები,

ასაკით პენსიონერები, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოქალაქეები რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;                                                                                                         
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მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო 

დახმარება
         6 000 000           1 500 000          1 500 000           1 500 000          1 500 000  

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო 

მომსახურება
         3 600 000              900 000             900 000              900 000             900 000  

სახსრების ენდოპროთეზირება          1 800 000              450 000             450 000              450 000             450 000  

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური 

დიაგნოსტიკური კვლევა
         2 800 000              700 000             700 000              700 000             700 000  

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ 

პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო 

მომსახურება

         8 000 000           2 000 000          2 000 000           2 000 000          2 000 000  

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის 

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების 

თანადაფინანსება

         1 600 000              400 000             400 000              400 000             400 000  

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო 

რეაბილიტაცია
         2 400 000              600 000             600 000              600 000             600 000  

მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის 

თანადაფინანსება
         2 000 000              500 000             500 000              500 000             500 000  

სულ პროგრამა     28 200 000        7 050 000       7 050 000        7 050 000       7 050 000  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დაცული იქნა ბენეფიციარები მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან. შეუნარჩუნდათ

ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით 2018 წელს დაფინანსდა 8000-ზე მეტი ბენეფიციარი.

პროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების

შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის

შენარჩუნება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია - მოზრდილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის

აღდგენა/რეაბილიტაცია, რომელთაც გადატანილი დაავადებით ან ტრავმით შეზღუდული აქვთ ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები.

შესაბამისად ცხოვრების  ხარისხის ამაღლება. პაციენტისათვის ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება.

მოსახლეობის საზღვაგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება - უკანასკნელ პერიოდში საგრძნობლად მოიმატა საზღვარგარეთ მკურნალობის

მსურველთა მომართვიანობამ. რაც გამოწვეულია უფრო მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სურვილით, ან/და ისეთი

მომსახურებით, რაც ამ ეტაპზე საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში არ ხორციელდება. მიუხედავად იმისა,რომ საზღვარგარეთ

ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში", ის ძვირადღირებულ

სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოქალაქეების დიდი ნაწილისათვის დარჩენილი თანხის დაფარვა ხელმიუწვდომელი რჩება.

მათი ფინანსური მხარდაჭერა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ პაციენტისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება

ვერ ხერხდება საქართველოში. ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც

ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის

სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში".
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მოსახლეობისათვის 

სიცოცხლის შენარჩუნება  და 

ჯანმრთელობის  

გაუმჯობესება.

ბენეფიციართა რაოდენობა 

(არაუმეტეს)
6625 7500 8000 8000

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა # 3.1

060201

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას,

გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

პაციენტები სტიქიური მოვლენების და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა

ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის

წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური

ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული

პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეპიფინგისა

და ძალადობის მსხვერპლი პირები და პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ

მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან  წარმოდგენილი შუამდგომლობით.   

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაწყვეტილებას ბენეფიციართა მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის

შემადგენლობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტით. 

ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული

პროპორციების დაცვით.

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე, ასევე ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები.

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ: 

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სულ ბიუჯეტი: 1 500 000

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით

დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ოჯახის მცირე შემოსავლების გამო, არ

გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას

ამის საჭიროება დაუდგა. ხშირ შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურების მიღება მათთვის ფინანსურად ხელმიუწვდომელი რჩება, რის შედეგად

იზრდება  გართულებულ  შემთხვევათა რაოდენობა, შრომისუუნარობისა და სიკვდილიანობის რისკი.

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან 

დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

1 500 000

250



პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით სამედიცინო დაწესებულებიდან

წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით დაფინანსდება სრულად არაუმეტეს 10 000 ლარისა;

აჭარის რეგიონში არსებული უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტის და უსახლკაროების მკურნალობა დაფინანსდება სრული

მოცულობით  თანაგადახდის გარეშე  ზღვრული  ტარიფით  არაუმეტეს  3000  ლარისა.  

ქვეპროგრამით პირველი რიგის პრიორიტეტი ენიჭებათ სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების დროს დაზიანებულებს, 18 წლამდე

ასაკის ბავშვებს, მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახებს ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” მინიჭებული აქვთ

200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოქალაქეების, თვითდასაქმებულების, არარეგულარული შემოსავლის მქონე

მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურება, რომელთა ბენეფიციარობა განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან

წარმოდგენილი შუამდგომლობით, არ დაფინანსდება, თუ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასანაზღაურებელი თანხა არ აღემატება 500 ლარს; თუ

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასანაზღაურებელი თანხა აღემატება 500 ლარს, პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს პროგრამის ფარგლებში

ასანაზრაურებელი თანხის 30%, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა.

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეების, რომელთა ბენეფიციარობა განსაზღვრულია

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან წარმოდგენილი შუამდგომლობით, დაფინანსდება ქვეპროგრამით განსაზღვრული

პროპორციების დაცვით, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტის მიერ ასანაზღაურებელი თანხა ( წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის

შესაბამისად)  ტოლია ან მეტია 5000 ლარზე.

ვაუჩერის გაცემის  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; (18 წლმდე ასაკის 

ბავშვებისათვის დაბადების მოწმობის ასლი და  მისი კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ქსეროასლი);

- ქვეპროგრამის  ბენეფიციარის  დამადასტურებელი   საბუთი; 

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს 

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.                                                                                                                                         

-საქართველოს სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირებისა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის 

ბინადრობის მოწმობა.                                                                                                                                                                                            

ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.                                                                                                                                             

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით არაუმეტეს დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარ

ანგარიშ-ფაქტურაში და  სამედიცინო ვაუჩერში მითითებული თანხისა. დარჩენილ თანხას ფარავს პაციენტი.            შემდეგი პროპორციებით:                                

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარის ჩათვლით _ 100%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარზე მეტი _ 2000 ლარის ჩათვლით _ 90%-ით;                                                                   

მკურნალობის ღირებულება _ 2000 ლარზე მეტი _ 3000 ლარის ჩათვლით _ 80%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 3000 ლარზე მეტი _ 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა.

ის სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ფინანსირდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ რაიმე

მიზეზის გამო (არის მინიმალური პაკეტის მფლობელი, ამოწურული აქვს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით

გათვალისწინებული წლიური ლიმიტი და სხვა) ვერ ხერხდება მისი დაფინანსება აღნიშული პროგრამით, ყველა შემთხვევაში - დაფინანსდეს

70%--ით, მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა.

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების შესახებ პაციენტმა ან მისმა წარმომადგენელმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის სამედიცინო მომსახურების დაწყებამდე ან სამედიცინო

მომსახურების პროცესში (სტაციონარიდან გაწერამდე).

დაუშვებელია ქვეპროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა

კლინიკაში დაფინანსება ან  მკურნალობის გახანგრძლივების შემთხვევაში განმეორებით დაფინანსება.      

სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებაზე მყოფი პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში დაფინანსების საკითხის განხილვის მიზნით

პაციენტის წარმომადგენლებმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მომართონ

გარდაცვალებიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში. 
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 - ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის 

მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით -80 000 ლარით;                                    

  - ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის 

მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით -130 000 ლარით;                           

გ) გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის დაფინანსება მაღალეფექტური მედიკამენტით:

    გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ პაციენტებს 20 დან 55 წლის ასაკამდე,  დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც 2019 წლის 01 

იანვრის მდგომარეობით და   ვაუჩერის   გაცემის   პერიოდისათვის უწყვეტად  არიან რეგისტრირებულნი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე დაუფინანსდებათ გაფანტული სკლეროზის მკურნალობისათვის საჭირო მაღალეფექტური მედიკამენტების მკურნალობის 

კურსის ღირებულება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 10 პაციენტი). 

      ქვეპროგრამის  ფარგლებში ბენეფიციარებს მედიკამენტების ღირებულება   დაუფინანსდება  სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-

ფაქტურის მიხედვით შემდეგი პროპორციებით:

 1)  70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტების   - 100 %-ით.

 2) 70 001-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტების   - 90 %-ით.

 3) 100 001-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს -  80 %-

ით,

 4) სხვა დანარჩენ პაციენტს - 70% -ით. 

   წლიური ლიმიტი  შეადგენს 25 000 ლარს. 

   განსხვავებას მედიკამენტის ღირებულებასა და სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება

ა) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; ამბულატორიული მკურნალობისათვის

მედიკამენტების ხარჯები;

ბ) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;                                                                                                                    

გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;

დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით ისარგებლებენ შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. ქვეპროგრამის ფარგლებში

აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობა დაფინანსდება 70%--ით, წლიური ლიმიტი შეადგენს 5000 ლარს, ანალოგიურ

შემთხვევაში სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით პაციენტები წლის განმავლობაში დაფინანსდება

არაუმეტეს 10 000 ლარით  სრულად (თანაგადახდის გარეშე).   გარდა იმ პირებისა, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი,                                                                                                                                              

ა) გადაუდებელი თერაპიის ზოგიერთი ნოზოლოგიის დაფინანსება:

ზედა სასუნთქი გზების სხვა მწვავე ინფექციები მრავლობითი ლოკალიზაციის - J06.8;                                                                                  

ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები, დაუზუსტებელი -  J06.9;

ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით დაუფინანსდებათ:

0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 100

000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს  18 წლამდე; 

 საშარდე გზების ინფექცია დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის - N39. 

 ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით დაუფინანსდებათ:

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს  18 წლამდე;

6-18 წლამდე ასაკის ბავშვებს რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 70 000-

ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                  

ბ) ღვიძლისა და ძვლის ტვინის  ტრანსპლანტაცის დაფინანსება:

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც 2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და საჭიროებენ ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ჩატარებას (საქართველოს სამკურნალო

პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში) წლის განმავლობაში 10 ბენეფიციარს დაუფინანსდება ერთჯერადად.  

    -  ღვიძლის ტრანპლანტაციის საჭიროების შემთხვევში პაციენტს დაუფინანსდება 65 000 ლარი. 

- ონკოჰემატოლოგიური (მწვავე ლეიკემია, მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია, მწვავე მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული

ლეიკემია, არაჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტიოციტოზი, თალასემი,

მრავლობითი მიელომა) დაავადების მქონე პაციენტებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში  დაუფინანსდებათ:                                                                                                                                                  
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1000 1500 1 500 000                 

1 500 000                 

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ე) ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, 

განავლის ნებისმიერი სახის კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები;

ვ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების)ხარჯები;

ზ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები;

თ)   თუ  სამედიცინო  მომსახურების  საჭიროება  დადგა  თვითდაშავების,  კრიმინალურ  აქტებში  მონაწილეობის  ან  ექიმის დანიშნულების 

გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული  და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული 

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ი) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული  ღვიძლისა და 

ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) ტრანსპლანტაციის დაფინანსებისა);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

კ)ეგზოპროტეზირების ხარჯები;                                                                                                                                                                                               

ლ) ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ 

პირებისა, რომლებისთვისაც ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ  საჭიროებას 

წარმოადგენს ზოგადი ანესთეზია.

მ) პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი.

ნ) უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება(პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ);                                                                                  

ო )სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან. 

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის

შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

პროდუქტები

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

                       1 500  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                       1 000  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

    ბენეფიციარების სიცოცხლისა 

შენარჩუნება, ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება; 

მკურნალობასთან დაკავშირებული  

ფინანსური რისკებისაგან დაცვა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

060207

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის დამატებით კარდიოქირურგიულ მომსახურეობაზე (სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსირდება სახელმწიფო

ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით) ფინანსური ხელმისაწვდომობა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამით დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდის დაფარვა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის

ფარგლებში ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციების დაცვით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სულ ბიუჯეტი: 900 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, 

გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.                                                                                                                                                                     

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

_  მოქალაქის განცხადება;

_  ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ _ ფორმა NIV-100/ა  (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა 

იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

_    სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;                                                                                                                               -

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) ასანაზღაურებელი თანხის 

მითითებით; 

_    პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

მოქალაქეთა კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული

სამედიცინო პროგრამებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შესაძლებელია დადგეს ისეთი კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების

აუცილებლობა, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ

სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს. ძვირადღირებული

კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა) პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის

ხელმიუწვდომელი რჩება, ამიტომ ქვეპროგრამით პაციენტებს დაუფინანსდებათ ასევე საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამით დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში

ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციების დაცვით.

       მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის

გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შესრულების წესით გათვალსიწინებული

პროპორციების დაცვით, არაუმეტეს დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარ ანგარიშ-ფაქტურაში და სამედიცინო ვაუჩერში მითითებული

თანხისა. დარჩენილ თანხას ფარავს პაციენტი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 900 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

                            450                                2 000                 900 000  

               900 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება
x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

მკურნალობის ღირებულება _ 2000 ლარის ჩათვლით _ 90%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 2000 ლარზე მეტი _ 3000 ლარის ჩათვლით _ 80%-ით;                                                                   

მკურნალობის ღირებულება _ 3000 ლარზე მეტი _5000 ლარის ჩათვლით _ 70%-ით;

მკურნალობის ღირებულება- 5000 ლარზე მეტი- 60%-ით;                                                                                                                                                                                                  

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

მომსახურება დაუფინანსდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურით გათვალისწინებული თანხის  50%-ით, 

დარჩენილი თანხა დაიფარება პაციენტის მიერ.                                                                                        

ის კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, რომელიც  ფინანსირდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში, მაგრამ რაიმე მიზეზის გამო (არის მინიმალური პაკეტის მფლობელი, ამოწურული აქვს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული წლიური ლიმიტი და სხვა) ვერ   ხერხდება მისი დაფინანსება აღნიშული პროგრამით,  ყველა 

შემთხვევაში - დაფინანსდება 70% ით, არაუმეტეს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული 

ტარიფისა.
ა) თანადაფინანსება:    

პაციენტებს სტატუსის გათვალისწინებით დაუფინანსდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული

გეგმიური და ურგენტული კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული

ტარიფის ფარგლებში შემდეგი პროპორციების დაცვით:                                                                                                       

100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს - 100 %-ით,                                                                                                                    

100 001–დან 200 000–ის  ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებს - 80%-ით, 

პაციენტებს, რომელთა შემოსავალი ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლებია, თვითდასაქმებულია ან აქვს არარეგულარული შემოსავლი -

70%-ით, წლიური 40 000

ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს დაუფინანსდებათ კარდიოქირურგიული ოპერაციების

თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში 50%-ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა. დარჩენილი თანხა დაიფარება

პაციენტის მიერ

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები რომელთაც ამოეწურებათ სადაზღვევო

ლიმიტის ზღვრული ტარიფი. აღნიშნულ ბენეფიციარებს ქვეპროგრამით დაუფინანსდებათ  დარჩენილი თანხის 50% არაუმეტეს 7000 ლარისა.                                                                                                                                                                                                                                                

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის

ლიმიტის თანაგადახდის ღირებულებაზე მეტად მოთხოვნილი თანხა. განსხვავებული (ძვირადღირებული, წამლით დაფარული სტენტი)

სტენტის ღირებულება, ასევე არ დაფინანსდება პირები,რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, საზღვარგარეთ ჩატარებული

მკურნალობა. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუჯობესება, შესაძლებლობების

შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

                   2 000  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                      450  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ქვეპროგრამის ბენეფიციარების 

სიცოცხლის  შენარჩუნება, 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 

შესაძლებლობების შეზღუდვის 

შემცირება; მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა.           

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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060203

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის

გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე.                         

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო

პროგრამის მოსარგებლეები, ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ

ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ ქირურგიულ მკურნალობას.  

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, ასევე არ

დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ), საზღვარგარეთ მკურნალობა და

სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

ბენეფიციარების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის სახსრების ენდოპროთეზირების (გადაგვარებული ან

დაზიანებული სახსრის ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით) ჩატარებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფა. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად მოიმატა სახსრების ართროზით დაავადებულ მოქალაქეთა მომართვიანობამ. პაციენტები

საჭიროებენ რესურსტევად ოპერაციულ ჩარევას ენდოპროთეზირების სახით. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი

ფინანსური სახსრები, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული პათოლოგიის ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, რის გამოც

იზრდება დაავადებათა გართულებების რაოდენობა, დროებითი და მყარი შრომისუუნარობის შემთხვევები. ქვეპროგრამით

გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით.

ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს

განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ვაუჩერით

დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული

პროპორციების დაცვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს მიერ ქვეპროგრამის მოსარგებლის  მკურნალობის დაფინანსების  ზღვრული თანხა ერთ შემთხვევაზე შეადგენს  5 000 ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება: 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის

ფაქტიური ხარჯის 90 %-ით, სხვა ბენეფიციარებისათვის (რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 100 000–დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის

სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები

(დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები) ფაქტიური ხარჯის 80%-ით,

სხვა დანარჩენი მოქალაქეებისათვის 70%–ით, მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა. სამედიცინო მომსახურების ღირებულების დარჩენილი

ნაწილი დაიფარება პაციენტის მიერ.    

  ვაუჩერის გაცემის  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;      

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი  საბუთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული

უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);   

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.  

სულ ბიუჯეტი: 450 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 450 000

სახსრების ენდოპროთეზირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

90 5000           450 000  

          450 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება

სახსრების ენდოპროთეზირებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

დასახელება
პროდუქტები
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
90

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების  

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 

შესაძლებლობების შეზღუდვის 

შემცირება; მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

5000

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ
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060204

ფორმა # 3.1

სულ ბიუჯეტი: 700 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ 

კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის

დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის

განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.                                                                                                                                            

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.    

ქვეპროგრამით განხორციელებული მომსახურება დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით, მაგრამ

არაუმეტეს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული ღირებულებისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულების (პროპორციების) მოცულობით: 

1) 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, ასევე 200 000 - ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის  

ბავშვები  - 100 %-ით.

2) 70 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტები - 90 %-ით..

3) 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები - 80%-ით.                                                                                                      

4) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა

მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები - 70%-ით;

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

   ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ:

- საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად

რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე.  

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული 200

000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები.

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა

მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები;

იმ შემთხვევაში, როცა გამოკვლევების ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხაზე, ზემოაღნიშნული

პროპორციებით განსაზღვრული მაჩვენებლები გაითვლება წარმოდგენილი ღირებულებიდან, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა

მიმწოდებლის ტარიფი აღემატება ქვეპროგრამით გათვალსწინებულ ღირებულებას, მაგრამ პაციენტი მოითხოვს გამოკვლევების

ჩატარებას ამ მიმწოდებელთან, გამოკვლევები დაფინანსდება ქვეპროგრამის ტარიფით დადგენილი დაფინანსების პროპორციებით.

განსხვავებას ღირებულებასა და   სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საჭიროებისას (ექიმის დანიშნულებით) პაციენტისათვის ორი ან მეტი გამოკვლვლევის დაფინანსება. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 700 000

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1
კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
730 259 100

1,1
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია
26 150 3 900

1,2
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
35 220 7 700

1,3
მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
30 150 4 500

1,4
 მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
35 220 7 700

1,5
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
45 150 6 750

1,6
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
36 220 7 920

1,7
სინუსების–პარანაზალური წიაღების, 

ყურისა და დრვილისებრი მორჩების 

კომპიუტერული ტომოგრაფია

35 100 3 500

1,8

კიდურების ძვლოვანი 

კომპიუტერული ტომოგრაფია  

რბილქსოვილოვანი წარმონაქმნების 

დროს.

34 150 5 100

1,9
ხერხემლის 1 სეგმენტის 

კომპიუტერული ტომოგრაფია
30 150 4 500

1,10
მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
35 150 5 250

1,11
მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია  კონტრასტირებით
29 220 6 380

1,12
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
36 200 7 200

1,13
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია (კონტრასტირებით)
39 280 10 920

1,14 საშარდე გზების კტ 41 280 11 480

1,15
 საშარდე გზების კტ (მულტიფაზური 

კვლევა)
35 380 13 300

1,16
მსხვილი ნაწლავის კტ     

(ვირტუალური კოლონოსკოპია)
35 380 13 300

1,17  კტ  კორონაროგრაფია 35 580 20 300

1,18
პოზიტრონ-ემისიური 

კომპიუტერული ტომოგრაფია 

(PET/CT)

35 3000 105 000

1,19
ერთი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია
30 60 1 800

1,20
ორი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია
34 100 3 400

1,21
თვალის ფსკერის  

ფოტოანგიოგრაფია
40 230 9 200

№ დასახელება
პროდუქტები

  - ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო 

პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს 

აღნიშნულ სადიაგნოსტიკო კვლევას.                                                                                                                                                                                          

ბენეფიციარების  ქვეპროგრამაში ჩასართველად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

   ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_  მოქალაქის განცხადება;

_ ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

 – სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

_ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია.  

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი. 

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევა და ასევე, უკვე ჩატარებული

სამედიცინო მომსახურეობა. არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან,

ასევე არ დაფინანასდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი.
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2 ანგიოგრაფიები: 272 98 950

2,1
თავის ტვინის ანგიოგრაფია 

კონტრასტით
42 350 14 700

2,2
კისრის სისხლძარღვების 

ანგიოგრაფია
36 350 12 600

2,3 გულმკერდის ანგიოგრაფია 31 350 10 850

2,4 მუცლის ღრუს ანგიოგრაფია 30 400 12 000

2,5 ქვემო კიდურების ანგიოგრაფია 45 400 18 000

2,7 ღვიძლის ანგიოგრაფია 38 350 13 300

2,8 სხვა სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 50 350 17 500

3

მაგნიტურ 

რეზონანსული 

ტომოგრაფია

871 260 650

3,1
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
50 250 12 500

3,2
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

50 397 19 850

3,3
თავის ტვინის სისხლძარღვების 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია
42 280 11 760

3,4
ექსტრაკრანიალური 

სისხლძარღვების კისრის 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია

45 150 6 750

3,5
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
50 250 12 500

3,6
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

40 400 16 000

3,7
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 39 250 9 750

3,8
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
45 400 18 000

3,9
ცხვირის დანამატების ღრუების 

მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფია
51 150 7 650

3,10
კისრის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
50 250 12 500

3,11
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
45 250 11 250

3,12
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

40 400 16 000

3,13
ხერხემლის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
30 450 13 500

3,14
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
44 250 11 000

3,15
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
42 377 15 834

3,16
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
55 225 12 375

3,17
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
65 375 24 375

3,18
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
40 250 10 000

3,19
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

(კონტრასტირებით)

48 397 19 056

4 ანესთეზია 65 80 5200

5
კორონაროგრაფია/ვენტ

რიკულოგრაფია
50 850 42 500

6

სისხლძარღვების 

ინვაზიურ 

რენტგენო–კონტრასტუ

ლი ანგიოგრაფია

42 800 33 600

700 000სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით გამოწვეული

გართულების პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის

გაზრდის გზით
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                     1 965  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

356                          

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე 

პერიოდში დაავადებათა 

დაგვიანებული დიაგნოსტიკით 

გამოწვეული გართულების 

პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ 

სამედიცინო მომსახურებაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის გზით.
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060206

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის (დადასტურებული დიაგნოზით) დამატებით

სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს

ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა

მნიშვნელოვანი ნაწილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ხერხდება საყოველთაო

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ან ესაჭიროებათ ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საყოველთაო

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება

და  პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი რჩება.

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:                                

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარის ჩათვლით _ 100%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარზე მეტი _ 2000 ლარის ჩათვლით _ 90%-ით;                                                                   

მკურნალობის ღირებულება _ 2000 ლარზე მეტი _ 3000 ლარის ჩათვლით _ 80%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 3000 ლარზე მეტი _ 70%-ით,   მაგრამ არაუმეტეს 5000 ლარისა.

- ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო

პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს

აღნიშნულ სამედიცინო მომსახურებას. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის, ინდივიდუალური და

კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით (არსებული პროპორციების დაცვით)

ისარგებლებენ შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის

წლიური ლიმიტი  შეადგენს    5 000 ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის 

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და 

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.    

 ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

პროპორციების დაცვით.

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები,  რომლებიც 2019  წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  

ტერიტორიაზე, ასევე ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

საქართველოს სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები.                                                                                                                                                                                               

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენს ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული  პაციენტები  დადასტურებული  დიაგნოზით.

ვაუჩერის გაცემის  საფუძველია:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა 

იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

--  სამედიცინო დაწესებულების ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.                                                                    --

საქართველოს სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირებისა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის 

ბინადრობის მოწმობა.                                                                                                                                                                      -  

ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.

სულ ბიუჯეტი: 2 000 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 000 000

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო  მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2000                        1 000                2 000 000  

              2 000 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,

მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება ტარგეტული (გარდა მედიკამენტ ტრასტუზუმაბის

(ჰერცეპტინი), პერტუზუმაბისა და ლაპატინიბისა), იმუნოთერაპიული და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტებით დაფინანსდება

სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით, ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით თითოეულ მომართვაზე არაუმეტეს 5000 ლარისა, წლიური ლიმიტი შეადგენს 15 000 ლარს.

ა) ძუძუს კიბოს მკურნალობა;

- ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტ ტრასტუზუმაბით (ჰერცეპტინით)

მკურნალობა დაფინანსდება სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით

სრულად თანაგადახდის გარეშე.    

- პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის

შემთხვევაში დაუფინანსდებათ მედიკამენტ პერტუზუმაბის ან ლაპატინიბის მკურნალობის კურსის ღირებულება ტრასტუზუმაბთან

(ჰერცეპტინი) ერთად (1 პაციენტზე-8 ციკლი), წლის განმავლობაში 10 პაციენტი. აღნიშნული მედიკამენტების ღირებულება დაფინანსდება

სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით სრულად თანაგადახდის გარეშე.

პაციენტებს საჭიროებიდან გამომდინარე ჰორმონდამოკიდებული HER-2 - მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში

დაუფინანსდებათ მედიკამენტ ევეროლიმუსის (აფინიტორი) მკურნალობის კურსისის ღირებულება (ერთ პაციენტზე 8 ციკლი). წლის

განმავლობაში არაუმეტეს 7 პაციენტი. მედიკამენტ ევეროლიმუსის (აფინიტორი) ღირებულება დაფინანსდება სამკურნალო

დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით სრულად, თანაგადახდის გარაეშე.

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე პაციენტებს ზემოაღნიშნული მედიკამენტების

ღირებულება დაუფინანსდებათ  წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით 80% -ით. დარჩენილ თანხას ფარავს პაციენტი.   

   ბ) თანადაფინანსება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებს (დადასტურებული დიაგნოზით) დაუფინანსდებათ

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების, ქიმიოთერაპიული

(გარდა ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა) და სხივური თერაპიული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სრულად

სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში. 

  ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:   

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის ლიმიტის თანაგადახდის ღირებულებაზე მეტად

მოთხოვნილი თანხა. მედიკამენტოზური მკურნალობის დროს ამბულატორიული მომსახურებისათვის საჭირო თანხა. ასევე არ

დაფინანსდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, საზღვარგარეთ ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება,

უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურეობა. 
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                  2 000  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

1 000                  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ავთვისებიანი სიმსივნით 

დაავადებული პაციენტების 

სიცოცხლის შენარჩუნება, 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,  

მკურნალობასთან დაკავშირებული  

ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

268



060209

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 400 000

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე.  

სულ ბიუჯეტი: 400 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლებისათვის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამის გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების, თანაგადახდის სრულად დაფინანსება

სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ

დაფინანსებული მთელი რიგი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით, მაინც მოსახლეობის ნაწილს, მცირე შემოსავლების გამო, არა აქვთ

საშუალება დაფაროს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება მოქმედი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამებით. განსაკუთრებით დახმარებას საჭიროებენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ასაკით პენსიონერები,                             0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები დ სხვა.

 ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:                                                                                                                                                        - 

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები;                                                                                                                                                                                                                              

- მოქალაქეები  რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000-ის 

ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                                                                                                            

- ასაკით პენსიონერები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 200 000-ის 

ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                                                                                                              

- 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ოჯახები   რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში“ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                    -  უსახლკაროთა 

თავშესაფარის კონტინგენტი;                                                                                                                                                                 - უსახლკაროები;  
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

500 800            400 000  

           400 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობაზე ფინანსური

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული გეგმიური

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სრულად სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასევე:

ძვირადღირებული (რომელთა ღირებულება სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფით აღემატება წლიურ ლიმიტს -15000

ლარს) ქირურუგიული ოპერაციული (გეგმიური, გადაუდებელი) მკურნალობის თანაგადახდა სრულად სახელმწიფო პროგრამით

დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში. რომელიც მითითებული უნდა იყოს დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშ - ფაქტურაში.

აღნიშნული თანადაფინანსებით ისარგებლებენ ყველა სოციალური კატეგორიის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე. (გარდა იმ პირებისა, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი).                              

- ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები პირველ რიგში დაფინანსდება სადაზღვევო ლიმიტის ზღვრული

ტარიფით. ქვეპროგრამით დაიფარება  დარჩენილი თანხის 50% არაუმეტეს 7000 ლარისა.   

- წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს დაუფინანსდებათ აღნიშნული

ოპერაციების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში 50%-ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა. დარჩენილი

თანხა დაიფარება პაციენტის მიერ.                                                                                                                                                                                                                    

   ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_ -  მოქალაქის განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს 

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;                                                                                                                                            

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.  

  ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის 

ლიმიტის თანაგადახდის ღირებულებაზე მეტად მოთხოვნილი თანხა.  ასევე არ დაფინანსდება პირები,რომელთა წლიური შემოსავალი 

არის 40 000 ლარი და მეტი, საზღვარგარეთ ჩატარებული მკურნალობა. 

დასახელება

პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                      500  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

800                       

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ზოგიერთი სოციალური 

კატეგორიის მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო მომსახურეობაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა
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060210

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 600 000

სულ ბიუჯეტი: 600 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

  მოზრდილი მოსახლეობის (18 წლის ზემოთ)  ნებისმიერი ორგანული სისტემის დაავადებით ან დაზიანებით 

განპირობებული უუნარობის ფუნქციის აღდგენა და შესაბამისად ცხოვრების  ხარისხის ამაღლება.  

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოზრდილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის აღდგენა/რეაბილიტაცია, რომელთაც გადატანილი

დაავადებით ან ტრავმით შეზღუდული აქვთ ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით გათვალისწინებული არ არის და ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება.

მოსახლეობის ნაწილს, მცირე შემოსავლების გამო, არა აქვთ საშუალება დაფაროს აღნიშნული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები.

რეაბილიტაციისა და ფიზიკური მედიცინის სამიზნე პათოლოგიებს განეკუთვნება ნევროლოგიური და გულ-სისხლძარღვთა

დაავადებები, ფსიქიკური აშლილობები, ძვალ-კუნთოვანი და ონკოლოგიური პათოლოგიები, ტრავმები, მწვავე და ქრონიკული

ტკივილის სინდრომი და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში თითეულ პაციენტს მკურნალობისათვის ინდივიდუალურად შემუშავებული

გეგმის მიხედვით მიეწოდება კომპლექსური სერვისი - ფიზიკური თერაპევტის, რეაბილიტოლოგის, ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის,

ლოგოპედის,შრომითი თერაპევტის,ოკუპაციური თერაპევტის და სხვა საჭირო სპეციალისტების მომსახურება. 

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს

და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე.  

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:                                                                                                                                                        

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  

100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;                                                                                                                                              

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;                                                                                                                                   

ომის ვეტერანები;                                                                                                                                                                                                      

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები;

  ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_ -  მოქალაქის განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;                                                                                                                                            

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.  
ქვეპროგრამის  ფარგლებში მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:                                

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარის ჩათვლით _ 100%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 1000 ლარზე მეტი _  90%-ით;   მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა;                                                                

წლის განმავლობაში არაუმეტეს 4000 ლარისა                                                                                                                                                                                                                                 

ბენეფიციარების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

 სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების შესახებ პაციენტმა ან მისმა წარმომადგენელმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის სამედიცინო მომსახურების დაწყებამდე.  
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი
სულ 

(ლარი)

600 1000       600 000  

      600 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

დასახელება

პროდუქტები

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ   ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით 

მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ სამედიცინო მომსახურებას.

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის     40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო 

ასაკის პირებისა, ასევე არ დაფინანსდება  უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება. საზღვარგარეთ ჩატარებული სამედიცინო 

მომსახურება  და   სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა  მოსარგებლის მხრიდან.      

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებული პაციენტის ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობის აღდგენა/გაუმჯობესება,

ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. 
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                      600  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

1 000                   

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ზოგიერთი სოციალური 

კატეგორიის მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო რეაბილიტაციაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა
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ფორმა # 3.1

060205

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 500 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2019 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის დაცვა საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკებისაგან

ქვეპროგრამის მიზანი:

სულ ბიუჯეტი: 500 000

ქვეპროგრამის აღწერა:

უკანასკნელ პერიოდში საგრძნობლად მოიმატა საზღვარგარეთ მკურნალობის მსურველთა მომართვიანობამ. რაც

გამოწვეულია უფრო მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სურვილით, ან/და ისეთი მომსახურებით, რაც ამ ეტაპზე

საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში არ ხორციელდება. მიუხედავად იმისა,რომ საზღვარგარეთ ჩატარებული

სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში", ის

ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოქალაქეების დიდი ნაწილისათვის დარჩენილი თანხის

დაფარვა ხელმიუწვდომელი რჩება. მათი ფინანსური მხარდაჭერა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ

პაციენტისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოში. ქვეპროგრამით განიხილება იმ

პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების

მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში".

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე.                                                                         

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ სხვადასხვა დაავადებების მქონე პირები, რომელთა აუცილებელი

სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში (სპეციალისტი/ექსპერტის

დასკვნის შესაბამისად) და რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ

სფეროებში"

ქვეპროგრამით პირველი რიგის პრიორიტეტი ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, შშმ პირებს და სხვადასხვა

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა მატერიალური დახმარების სახით ჩაერიცხება ბენეფიციარს ან მის კანონიერ

წარმომადგენელს საბანკო ანგარიშზე.

გადაწყვეტილებას ბენეფიციართა მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ -

კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20                    25 000  500 000                              

500 000                              

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა განცხადებების 

განხილვა
x x x x

დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება;

საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ბენეფიციარებს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში"

დაფინანსებული თანაგადახდა (წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურდან დარჩენილი თანხა) 70 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 25

000 ლარისა (ეროვნულ ვალუტაში დახმარების დღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის მიხედვით).  

       ქვეპროგრამის მაღალი რესურსტევადობის გამო გეგმიური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისას გამოყენებული 

იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

     სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების შესახებ პაციენტმა ან მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის 

სამედიცინო მომსახურების დაწყებამდე  ან სამედიცინო მომსახურების პროცესში (სამედიცინო მომსახურების 

დასრულებამდე)                                                                                                                                                                                                                                   

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:  იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობა, რომელთა დაფინანსება ვერ 

განხორციელდა  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  პროგრამით 

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში." 

დაფინანსების  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის 

იდენტიფიკაცია;                                                                                                                                                                     -

ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები 

მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);  

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა (თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული);                                                                                                                                                                                             

-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სპეციალისტი/ექსპერტის დასკვნა 

საზღვარგარეთ ავადმყოფის სამკურნალოდ გაგზავნის აუცილებლობის შესახებ;                                                                                                                                                                                                                                          

-გადაწყვეტილება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  პროგრამით 

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში"მიღებული დაფინანსების შესახებ;                                                                                                                                                                                                                          

დახმარების მიმღები პირის  საბანკო რეკვიზიტები.                                                                                                                                                                                      
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                               20  

ქვეპროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო 

წლის დასასრულს

ბენეფიციარებისათვ

ის  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

25 000                           

ქვეპროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო 

წლის დასასრულს

   ბენეფიციარების სიცოცხლის 

შენარჩუნება, ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება; 

საზღვარგარეთ მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა. 
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

სულ ბიუჯეტი:       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის 

დამატებითი შრომის ანაზღაურება
      1 718 400             429 600            429 600            429 600             429 600  

სულ პროგრამა       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

0603

პირველადი ჯანდაცვის  ხელშეწყობა

აჭარის მუნიციპალიტეტების სოფლის სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) მატერიალური

სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით, სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო

მომსახურება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის, უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო

მომსახურების მიწოდება.

2019–2022 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის

ექთანი) სოფლებში დამაგრების მიზნით მათი მატერიალური სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით. სოფლის

მოსახლეობისათვის  უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;   

სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების

სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი)

მაღალი დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული

სამედიცინო მომსახურება. სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის

ფარგლებში განხორციელდება მათი მატერიალური სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს გადაეცათ 8 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა.

სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნა  უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობით.   
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის 

მატერიალური 

სტიმულირების 

უზრუნველყოფა

100% 100% 100% 100% რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

 სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის (სოფლის 

ექიმი, სოფლის ექთანი) 

ადგილზე დამაგრება 

მატერიალური 

სტიმულირების გზით

217 217 217 217 რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტების სოფლის 

მოსახლეობისათვის 

მაღალხარისხიანი, უწყვეტი, 

ბაზისური სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდება.

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060306

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

43 300 154 800

64 150 115 200

46 150 82 800

64 100 76 800

429 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ფორმა # 3.1

სამედიცინო პერსონალის სოფლებში დამაგრება და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესება,

მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის ბაზისური, უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის

სოფლის ექიმებისა და ექთნების მატერიალური სტიმულირება მათთვის ხელფასის დანამატის დანიშვნით,

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, სოფლის ექთნებისათვის

150 ლარი; ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი, სოფლის ექთნებისათვის 100 ლარი; 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული

სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) მაღალი დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის

მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურება.

სამედიცინო პერსონალის სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი

მატერიალური სტიმულირება ხელფასის დანამატის დანიშვნით.

ქვეპროგრამის შესრულებაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

მუნიციპალიტეტების სამედიცინო პერსონალი (სოფლის ექიმი და სოფლის ექთანი). დაფინანსება განხორციელდება აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მომსახურების მომწოდებელს

შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ქვეპროგრამაში სამედიცინო პერსონალის ჩართვა

განხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და

მუნიციპალიტეტების გამგებლების მომართვის საფუძველზე.

დასახელება
პროდუქტები

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო) სოფლის ექიმების ხელფასის დანამატი

სულ ბიუჯეტი: 429 600

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პირველადი ჯანდაცვის  ხელშეწყობა

სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო) სოფლის ექთნების ხელფასის დანამატი

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სოფლის ექთნების 

ხელფასის დანამატი

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სოფლის ექიმების 

ხელფასის დანამატი

429 600
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საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხელფასის დანამატი x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი)ადგილზე დამაგრებით აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი, ბაზისური

სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;  
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის 

ადგილზე დამაგრება, სოფლის 

მოსახლეობისათვის უწყვეტი 

ბაზისური,  სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდება.

სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის (სოფლის 

ექიმი, სოფლის 

ექთანი)ადგილზე 

დამაგრება

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტებში 

სოფლის ექიმის 

რაოდენობა – 43  

სოფლის ექთანი -46 

ქობულეთის და 

ხელვაჩაურის სოფლის 

ექიმები– 64 სოფლის 

ექთანი-64

მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან 

მოწოდებული 

ინფორმაცია 

დასაქმებული სოფლის 

ექიმების, სოფლის 

ექთნის რაოდენობისა 

და მათ მიერ 

ჩატარებული მუშაობის 

შესახებ

ყოველთვიურად

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობებიდან 

მოწოდებული 

ინფორმაციისა და 

სოფლის ექიმების და 

სოფლის ექთანის მიერ 

ჩატარებული მუშაობის 

ყოველთვიური ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

5 107 120 1 276 780 1 276 780 1 276 780 1 276 780

5 107 120 1 276 780 1 276 780 1 276 780 1 276 780

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019–2022 წლები

სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

3 162 320 790 580 790 580 790 580 790 580

1 944 800 486 200 486 200 486 200 486 200

5 107 120 1 276 780 1 276 780 1 276 780 1 276 780

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

0604

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

პროგრამის მიზანი:

რეგიონში ეპიდემიოლოგიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და

გაუმჯობესება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი

მზადყოფნისა და დროული რეაგირების გზით; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსახლეობის

ცნობიერების დონის გაზრდა და ჩართულობა;

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული ავადობითა და

უნარშეზღუდულობით გამოწვეული მართვადი ტვირთის შემცირება, სამედიცინო დიაგნოსტიკურ სერვისებზე

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე.  

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული

ღონისძიებების განხორციელება. პრიორიტეტული საკითხის ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის

ინფორმატიულობის ზრდა,  ჩართულობა.  

შერჩეულ სამიზნე ჯგუფში სამედიცინო სკრინინგული გამოკვლევების განხორციელება დაავადების ადრეული

გამოვლენის მიზნით; შეზღუდული შესაძლებლობების თავიდან აცილება, დაავადებათა ქრონიზაციის შემცირება,

სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა - ,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის

ბენეფიციარებისთვის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი გამოკვლევებისა და მკურნალობის პროცესის

მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების თანაგადახდის უზრუნველყოფა.

      ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირების ხელშეწყობა

      იმუნოპროფილაქტიკის ხელშეწყობა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელების ზედამხედველობა.

      სახელმწიფო    სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა შეკრება და გადაცემა;

ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის ინტეგრირებული სკრინინგი და ტუბერკულოზის გამოსავლების

გაუმჯობესება აჭარის რეგიონში.

პროგრამის აღწერა:

დასახელება

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და 

მომსახურების მიწოდება

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

სულ პროგრამა

283



წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

   ეპიდემიოლოგიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა/შენარჩუნება, 

    მოსახლეობის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად,

    დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა,     მოსახლეობის ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა. 

– პირველადი, საჭიროების შემთხვევაში  მეორეული  სკრინინგი  მუკოვისციდოზზე   ჩაუტარდება  ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს 

მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში დაბადებულ  ახალშობილებს, საპროგნოზო რაოდენობა 670 ახალშობილი. 

– სმენის  პირველადი სკრინინგით გამოვლენილ, სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილებს (მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ)   

ჩაუტარდებათ: მეორეული სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევები (ტვინის ღეროს სმენის პასუხი, 

ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული აუდიომეტრია);  

_ალერგიულ დაავადებათა, მ.შ. ბრონქული ასთმის დროული დიაგნოსტიკის მიზნით, ქალაქ ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლების პირველ-

მეორე კლასელთა შორის გათვალისწინებულია რისკ-ჯგუფის იდენტიფიცირება, რისკ-ჯგუფს,  ასევე მუნიციპალიტეტების პჯდ ქსელიდან 

რეფერირებულ (6-12 წლის) ბავშვებს ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკური კვლევები.  

    აუტიზმის ადრეული დიაგნოსტიკისა და დროული მართვის ხელშეწყობის მიზნით,   დაგეგმილია რეგიონის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული  2-დან -7 წლის ასაკის ბავშვთა   სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში დიაგნოსტიკა აუტიზმის სადიაგნოსტიკო 

დაკვირვების სქემით.

       რეგიონის მოსახლეობის ზოგად პოპულაციაში C ჰეპატიტის, აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობის 

მიზნით, დაგეგმილია   სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა  მიერ ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელების ხელშეწყობა.

     გასულ წელს ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცა  გადამდები დაავადების 22 880  შემთხვევა,   სასწრაფო შეტყობინებას 

დაექვემდებარა 3747 შემთხვევა ,     რომელთა 40%–ში განხორციელდა ეპიდკვლევა.

 –სამედიცინო–სკრინინგული გამოკვლევა ჩაუტარდა რეგიონის სკოლის 1–8 კლასის  მოსწავლეთა და  საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა 90%–ზე 

მეტს, გამოკვლეულ ბენეფიციართა 30 %-ში გამოვლენილ იქნა სხვადასხვა სახის დარღვევები, რომელთა 25% სიცოცხლეში პირველად იქნა 

დიაგნოსტირებული.  

– ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით, რეგიონში უფასო სამედიცინო მომსახურება გაეწია  სარეიტინგო 0-

200 000 –მდე  ქულის მქონე   564  ორსულს.

–2017 წლის განმავლობაში ღონისძიების ფარგლებში ღონისძიების ფარგლებში  697 ბენეფიციარს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე 

აუცილებელი 1319  გამოკვლევა.  მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით 778 ბენეფიციარს ჩაუტარდა  2080 გამოკვლევა.    

– კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული გამოვლენის მიზნით  სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა   1620–მა ბენეფიციარმა 

მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების დონეზე.

 – სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის ადრეული გამოვლენის მიზნით  პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა -438 ახალშობილს     

       2019 წლის  განმავლობაში ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცევა  ინფექციური და პარაზიტული დაავადების   საპროგნოზოდ 22 000-

ზე მეტი  შემთხვევა, სასწრაფო შეტყობინებასა და ადექვატურ რეაგირებას დაექვემდებარება 20%, რომელთა 40% –ში განხორციელდება 

ეპიდკვლევა. 

     2019 წლის  განმავლობაში:

– ბავშვთა განვითარების ადრეულ ასაკში ძვალ-სახსართა  თანდაყოლილი დეფორმაციების, მ.შ. მენჯ-ბარძაყის სახსრის  თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის დროული გამოვლენისა და დიაგნოსტიკის მიზნით, მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტრების დონეზე  0-1 წლამდე ასაკის, საპროგნოზოდ 2000 ბავშვს, ჩაუტარდება  ორთოპედის კონსულტაცია, Ca-ის შემცველი 

მედიკამენტოზური პრევენცია, პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, 

ორთოპედის მიერ  შემთხვევის მართვის დროული დაგეგმვა.   

– ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით, რეგიონში უფასო სამედიცინო მომსახურება გაეწევა  რეგიონის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ანტენატალური მეთვაყურეობის კომპონენტში ჩართულ ყველა ორსულს–საპროგნოზო რაოდენობა 5000 

ორსული, არანაკლებ 4500–ისა.

–C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

პროგრამის ბენეფიციარებისთვის განხორციელდება მკურნალობაში   ჩართვამდე  აუცილებელი გამოკვლევებისა   და    მკურნალობის 

პროცესის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების   თანაგადახდის უზრუნველყოფა. ღონისძიებით ისარგებლებენ ქობულეთის, 

ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები – საპროგნოზო რაოდენობა 

1000 ბენეფიციარი.   

– ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღებში რეგისტრირებულ  აღსაზრდელთა არანაკლებ 90%-ს ჩაუტარდებათ ჰელმინთებზე ლაბორატორიული 

კვლევა, ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაცია და   დეჰელმინთიზაცია. 
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

 

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

რეგიონში 

რეგისტრირებული 

ყველა ტიპის 

სამედიცინო 

(ფიზიკური/იურიდ

იული) პირი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

ცენტრი

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2016 წლის 

18 იანვრის №01-2/ნ 

ბრძანების ,,სამედიცინო 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

წარმოების და   

მიწოდების წესის 

შესახებ"  შესაბამისად

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის 

მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–150

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობი

ს დონის გაზრდის 

მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–160

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის 

მიზნით ჩატარებული 

შეხვედრები–170

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობი

ს დონის გაზრდის 

მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–180

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

ცენტრი

ცენტრის დირექტორის 

ბრძანების შესაბამისად

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონ

ის მოსახლეობის 

არანაკლებ 15%-ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონ

ის მოსახლეობის 

არანაკლებ 16%-ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონი

ს მოსახლეობის 

არანაკლებ 17%-ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიო

ნის მოსახლეობის 

არანაკლებ 18%-ში

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებლ

ი ორგანიზაცია

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

 ეპიდემიოლოგიურად 

კეთილსაიმედო გარემოს 

უზრუნველყოფა/შენარჩუნ

ება, 

მოსახლეობის 

დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბება ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დასამკვიდრებლად,

დაავადებათა ადრეული 

დიაგნოსტიკა, 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის 

აცილებადი რისკების 

მართვა
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060402

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა

დასახელება 2019 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 486 200

სულ ბიუჯეტი: 486 200

 რეგიონში დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა,  შემთხვევის დროული მართვა;

 არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული   უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება, 

 სამედიცინო დიაგნოსტიკურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე.

ბავშვთა განვითარების ადრეულ ასაკში ძვალ-სახსართა თანდაყოლილი დეფორმაციების, მ.შ. მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი

ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის დროული გამოვლენისა და დიაგნოსტიკის მიზნით, 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარდება

ორთოპედის კონსულტაცია, Ca-ის შემცველი მედიკამენტოზური პრევენცია, პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით საჭიროების

შემთხვევაში, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, ორთოპედის მიერ შემთხვევის მართვის დროული დაგეგმვა. სამედიცინო მომსახურების

მიწოდება განხორციელდება მუნიციპალიტეტებში პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე. ღონისძიებით მოსარგებლეა 0-1 წლამდე

ასაკის ბავშვები (ერთჯერადად), რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ, ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის,

შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში. 

„C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169

დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისთვის, ცენტრის ღონისძიების ,,C ჰეპატიტით დაავადებულ

პირთა დიაგნოსტიკა“  ფარგლებში     განხორციელდება:

- მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების

ჩატარების  თანაგადახდის უზრუნველყოფა.  

თანაგადახდა C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მხრიდან, „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებით დამტკიცებული N1 დანართის

(საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე–2 მუხლის მე–2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპრუნქტის ,,ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული

კატეგორიისათვის შეადგენს 70%–ს, ხოლო ქვეპროგრამის ,,დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა" ფარგლებში კი 30%–ს. სხვა დანარჩენი

ბენეფიციარებისათვის C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის თანაგადახდა 30%–ია, ქვეპროგრამის ,,დაავადებათა პრევენცია და

პროფილაქტიკა" ფარგლებში 60%,  აღნიშნულ  ბენეფიციართა მხრივ თანაგადახდა შეადგენს 10%–ს.

ღონისძიების ,,C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა“ მოსარგებლეებს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც

რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს

მუნიციპალიტეტებში), გარდა ქალაქ ბათუმისა. ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის

საშუალებით, რომელსაც გასცემს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი C ჰეპატიტის მართვის

სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ სამედიცინო დაწესებულებებში წარსადგენად. სამედიცინო ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების

წესს განსაზღვრავს და ამტკიცებს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.    
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2000

(ბენეფიციარი)
17,60 35 200

1000

(ბენეფიციარი)
90,55 90 550

4500

(ბენეფიციარი)
45,00 202 500

670

(ბენეფიციარი)
7,51 5 030

80

(ბენეფიციარი)
35,63 2 850

6200

(ბენეფიციარი)
6,89 42 700

7500

(ბენეფიციარი)
2,32 17 370

120

(ბენეფიციარი)
166,7 20 000

40 000

(ბენეფიციარი)
1,75 70 000

486 200

ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში 

ორსულებში ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდება: ინსტრუმენტულ–ლაბორატორიული

გამოკვლევა – ულტრასონოგრაფია, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური (თირეოტროპული ჰორმონი, თავისუფალი თიროქსინი)

გამოკვლევა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ღონისძიებით მოსარგებლეა ორსულები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც

რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება

განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ცენტრი ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის" სახელმწიფო პროგრამის ანტენატალურ კომპონენტში ჩართულ სამედიცინო

დაწესებულებებში მომსახურების მისაღებად. სამედიცინო ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს განსაზღვრავს და ამტკიცებს სსიპ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. საანგარიშო წელს ბენეფიციარებს აღნიშნული მომსახურება

მიეწოდებათ ერთჯერადად.

ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდებათ პირველადი და საჭიროების

შემთხვევაში განმეორებითი სკრინინგი მუკოვისციდოზზე, ახალშობილთა საპროგნოზო რაოდენობა–670.

სმენის პირველადი სკრინინგით გამოვლენილ, სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილებს ჩაუტარდებათ: მეორეული სკრინინგი და

საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევები (ტვინის ღეროს სმენის პასუხი, ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული

აუდიომეტრია); ღონისძიებით მოსარგებლეებს წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული ბავშვები, საპროგნოზო რაოდენობა -

80.

ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს, ჰელმინთოზებით ავადობის სპექტრის დადგენისა და მართვის მიზნით ჩაუტარდებათ:

ჰელმინთებზე ლაბორატორიული კვლევა, ინვაზიის დაფიქსირებისას აღსაზრდელებს, ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაციის შემდეგ

გადაეცემათ ანტიჰელმინთური პრეპარატის სამკურნალო დოზა.

დასახელება
პროდუქტები 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის 

ადრეული დიაგნოსტიკა 

c  ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთა  დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება   

სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა

ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა  სამიზნე ჯგუფში

ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში 

აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

ალერგიულ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით, ღონისძიება ითვალისწინებს რისკ-ჯგუფის იდენტიფიცრებას ქალაქ ბათუმის

საჯარო და კერძო სკოლების პირველ და მეორე კლასელთა შორის ტესტ-კითხვარით, რისკ-ჯგუფში ჩასატარებელი დიაგნოსტიკა მოიცავს:

ალერგოლოგის კონსულტაციას, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევას, კანის პრიკ ტესტს არაინფექციური ალერგენებით, ამოსუნთქულ

ჰაერში აზოტის მონოქსიდის განსაზღვრას ანალიზატორით. ღონისძიებით განსაზღვრული დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება შეეძლება

ასევე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ, ალერგოლოგთან კონსულტაციაზე პირველადი ჯანდაცვის

ცენტრის მიერ რეფერირებულ 6-12 წლის ასაკის არანაკლებ 200 ბენეფიციარს.

ბავშვთა გონებრივი განვითარების სრულყოფის ხელშეწყობისა და სოციალური სისუსტეების დროული აღმოფხვრის მიზნით,

დაგეგმილია რეგიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, პჯდ ქსელის მიერ რეფერირებულ 2-დან -7 წლის ასაკის ბავშვთა ფსიქიატრის

კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით და საჭიროების შემთხვევაში დიაგნოსტიკა აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვების

სქემით (ADOS).ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი შესაბამისი მომსახურების გამწევ სამედიცინო

დაწესებულებაში წარსადგენად. 

ქალაქ ბათუმში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (ქალაქი), დაბა ხელვაჩაურისა და დაბა ხულოს ტერიტორიაზე მოსახლეობის ზოგად

პოპულაციაში C ჰეპატიტის, აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია აღნიშნულ

ტერიტორიებზე სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ იურიდიულ პირთა მიერ ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელების

ხელშეწყობა.ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს სსიპ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი შესაბამისი მომსახურების გამწევ სამედიცინო დაწესებულებაში

წარსადგენად. 

C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის 

ხელშეწყობა 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ახალშობილთა სკრინინგი მუკოვისციდოზზე
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ძვალ-სახსართა თანდაყოლილი დეფორმაციების, ამოვარდნილობის ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, შეზღუდული

შესაძლებლობების თავიდან აცილება, დაავადებათა ქრონიზაციის შემცირება, სამედიცინო მომსახურეობის

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების პრევენციაზე,

დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფის გზით.

სამიზნე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ინფიცირების სტატუსის დადგენა/მიდევნება/ დროული მკურნალობის

ხელშეწყობა

   ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირების ხელშეწყობა

ახალშობილთა თანდაყოლილი პათოლოგიის-მუკოვისციდოზის ადრეული დიაგნოსტიკა, შემთხვევათა დროული მართვის

ხელშეწყობა.

   ახალშობილებში   სმენის თანდაყოლილი   პათოლოგიების მეორეული დიაგნოსტიკა  და დროული მართვის   ხელშეწყობა  

  სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა და მართვა. 

  ალერგიულ დაავადებათა დროული დიაგნოსტიკა და მართვის ხელშეწყობა

ბავშვთა გონებრივი და ფსიქიური განვითარების ადრეული შეფასება, სოციალური სისუსტეების თავიდან აცილების

ხელშეწყობა  

ახალშობილთა სკრინინგი მუკოვისციდოზზე

სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული 

დიაგნოსტიკა

ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა  სამიზნე ჯგუფში

ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში

აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური 

გამოვლენის ხელშეწყობა 

დასახელება

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა 

c  ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთა  დიაგნოსტიკის 

თანადაფინანსება   

ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში 
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედეგი 1 -პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ მოსახლეობაში 

პირველადი სკრინინგი დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენის მიზნით

რეგიონის მოსახლეობის არანაკლებ 15%-ში

(ბენეფიციართა საპროგნოზო  რაოდენობა 60990) რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ღონისძიების 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

1 წელი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად

შედეგი 2 - პირველადი სკრინინგით 

იდენტიფიცირებულ რისკ-ჯგუფში 

დიაგნოსტიკური კვლევების 

განხორციელება დიაგნოზის 

დადასტურების მიზნით

სკრინინგის შედეგად იდენტიფიცირებული რისკ-ჯგუფი- 

პირვედლადად დასკრინულ ბენეფიციართა საპროგნოზოდ  

4.7%

(2889 ბენეფიციარი)

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ღონისძიების 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

1 წელი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად

შედეგი 3 -C  ჰეპატიტით 

გამოწვეული ავადობის, 

სიკვდილიანობისა და ინფექციის 

გავრცელების შემცირება დაავადების 

პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და 

მკურნალობაზე მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობის  

უზრუნველყოფის გზით

„C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის“ 

ბენეფიციარებისთვის მკურნალობაში  ჩართვამდე და 

მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის აუცილებელი 

კვლევების თანაგადახდა. ბენეფიციართა საპროგნოზო 

რაოდენობა 1000 ბენეფიციარი

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ღონისძიების 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

1 წელი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად
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ფორმა # 1

პროგრამულ

ი კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

0605 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია               1 998 745                 1 998 745             1 998 745                1 998 745               1 998 745  

0606

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური 

კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება

                 296 000                    296 000                296 000                   296 000                  296 000  

0607

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის 

მქონე პირთა და ხანდაზმულთა 

უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

                 404 850                    404 850                404 850                   404 850                  404 850  

0612
მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა
                 704 450                    704 450                704 450                   704 450                  704 450  

0609
ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა
              3 000 000                 3 000 000             3 000 000                3 000 000               3 000 000  

              6 404 045                 6 404 045             6 404 045                6 404 045               6 404 045  სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება მოსახლეობის სოციალური დაცვა
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები        7 994 980       1 998 745        1 998 745         1 998 745        1 998 745  

სულ ბიუჯეტი:        7 994 980       1 998 745        1 998 745         1 998 745        1 998 745  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია 

/რეაბილიტაცია
4 566 800                1 141 700           1 141 700            1 141 700           1 141 700  

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაცია
783 380                      195 845              195 845               195 845              195 845  

ბავშვთა ადრეული განვითარება 1 728 000                   432 000              432 000               432 000              432 000  

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია
108 000                        27 000                27 000                 27 000                27 000  

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია
720 000                      180 000              180 000               180 000              180 000  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2019-2022 წლები

18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება.

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია  - ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, ცენტრალური და პერიფერიული  

ნერვული სისტემის, კუნთების სხვადასხვა  დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. 

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია - სხვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე ბავშვებისათვის 

რეაბილიტაციის კურსების  დაფინანსება.                                                                                                     

ბავშვთა ადრეული განვითარება - გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და 

სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია -  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება,   მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, 

სადღეღამისო მომსახურება  კვებით,  სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია -  აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე 2-დან 15 

წლამდე ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია - მენჯ-ბარძაყის 

დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსების 

მიწოდება.

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია - სხვადასხვა ხარისხის სმენადაქვეითებული 

სმენაპროთეზირებული (კოხლეარული იმპლანტი, სმენის აპარატი) ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე 

მორგებული  სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

0605

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
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მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და 

თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია

64 000                          16 000                16 000                 16 000                16 000  

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა 

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია
24 800                            6 200                  6 200                   6 200                  6 200  

სულ პროგრამა 7 994 980                1 998 745           1 998 745            1 998 745           1 998 745  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდა  1386 

ბენეფიციარს.

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდება 1690 ბენეფიციარს.

სამიზნე ჯგუფის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სარეაბილიტაციო მომსახურებით.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მოსახლეობის 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

92% 92% 92% 95% %

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

რეაბილიტაციის 

კურსის 

რაოდენობა

9 780 10 100 11 000 12 200 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სამედიცინო და სოციალურ 

რეაბილიტაციაზე  

ბენეფიციართა რაოდენობა

რაოდენობა 1690 2 200 2600 3000 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სამედიცინო და სოციალურ 

რეაბილიტაციაზე  

ბენეფიციართა მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება

მოსალოდნელი შედეგი
მოგროვების 

მეთოდი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

060506

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 141 700

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სულ ბიუჯეტი: 1 141 700

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვთა სპეციფიკური აბილიტაცია, რეაბილიტაცია, ფიზიკური

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 

სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება (1 კურსი - არანაკლებ 10 დღისა და ჯამში არანაკლებ 22 ღონისძიებისა)

ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით განსაზღვრული

ტარიფისა - 1 კურსის ღირებულება 233 ლარის ოდენობით. პაციენტებს რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული

ღონისძიებები ჩაუტარდებათ ინდივიდუალური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც უნდა მოიცავდეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას და რომლის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სრული კურსის ტარიფს. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი მოითხოვს რეაბილიტაციის

დაფინანსებას დაწესებულებაში, სადაც მომსახურება მიეწოდება განსხვავებული პირობებით და მისი ღირებულება აღემატება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ტარიფს, სამინისტრო უზრუნველყოფს მის დაფინანსებას ინდივიდუალური

ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფის შესაბამისად, ხოლო დარჩენილ ნაწილს დაფარავს

ბენეფიციარი.

წელიწადში ერთ ბენეფიციარს დაუფინანსდება არაუმეტეს 7 სარეაბილიტაციო კურსისა, ქვეპროგრამაში ჩართვის პერიოდის

გათვალისწინებით. ამასთან, ამ ქვეპროგრამის მოსარგებელე არ შეიძლება იყოს სამიზნე ჯგუფში განსაზღვრული R62.0-ის

დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რომელიც ჩართულია "ბავშვთა ადრეული განვითარების" ქვეპროგრამაში.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, ფიზიკური თერაპია, მეტყველების

თერაპია, ბავშვისა და მშობლის ფსიქოლოგიური დახმარება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება ბავშვთა

ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და

სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან

დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის

დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლისა და მეტი (18 წლამდე) ასაკის

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  ბავშვები, აგრეთვე, ამ მდგომარეობების მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

4 900 233,00 1 141 700

რეაბილიტაციის კურსით  

გათვალისწინებული ღონისძიებები

ღონისძიებათა 

სარეკომენდაციო 

რაოდენობა

ფიზიკური თერაპია (მოტორული უნარ-

ჩვევების განვითარება)
10

მეტყველების და ენის თერაპია 

(კომინიკაციური უნარ-ჩვევების 

განვითარება, კვების, სწორი სუნთქვის 

უნარის განვითარება)

5

ექიმის მეთვალყურეობა (ნევროლოგის 

კონსულტაცია, სამედიცინო 

დოკუმენტაციის წარმოება)                 

1

ბავშვის ფსიქოლოგიური დახმარება 

(ფსიქოლოგიური ტესტირება, გონებრივი 

განვითარების შეფასება და კორექცია)

2

ბავშვის მშობლის ან კანონიერი 

წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური 

დახმარება

2

პროდუქტები
დასახელება

ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების

დაცვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):

1. ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

2. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო

კურსების შესაბამისი რაოდენობის ტალონებისაგან. იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან საბიუჯეტო

წლის ბოლომდე, მაგრამ არაუმეტეს 18 წლის ასაკის მიღწევის/შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მოქმედების ვადის

თვის ჩათვლით.

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი,

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე, კანონიერი

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, არ არიან ჩართული

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის

ქვეპროგრამაში და ამასთანავე, ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის. 
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შესაბამისი სპეციალისტების მიერ ბავშვის 

მშობლის ან კანონიერი 

წარმომადგენლისათვის ფიზიკური 

თერაპიის სახლის პირობებში ჩატარების 

სწავლება

2

1 141 700

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 მომსახურების მიმწოდებელი  

დაწესებულებების შერჩევა
X X X X

 ბენეფიციართა განცხადებების მიღება X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი 

შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების

გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებების სარეკომენდაციო რაოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს

პაციენტის საჭიროებების მიხედვით

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

  ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  ნაწილობრივი 

გაუმჯობესება.

ბენეფიციართა  

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

90%-ზე მეტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 700

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

 ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
4900

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060504

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სულ ბიუჯეტი: 432 000

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების

განვითარების სტიმულირება, სკოლამდელ ან ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და სოციალური ინტეგრაციის

ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე იდენტიფიცირებული ბავშვების კოგნიტური, სოციალური, მოტორული,

შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება

დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ განვითარების ეტაპების დაყოვნება, შეზღუდული შესაძლებლობა ან

ამ მხრივ რისკი, რაც დადასტურებულია ქვეპროგრამით გათვალისიწინებული ICD-10-დიაგნოზებით (მათ შორის: დაუნის

სინდრომი, ცერებრული დამბლა, განვითარების ზოგადი აშლილობა, მეტყველების განვითარების აშლილობა, გონებრივი

ჩამორჩენილობა). პაციენტებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის

მიერ (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ლოგოპედი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი) პაციენტის ინდივიდუალური

განვითარების გეგმის შესაბამისად (1 კურსი - არანაკლებ 8 ვიზიტისა, ამასთან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის მხოლოდ

ინდივიდუალური მომსახურება, ხოლო 3 წლის ასაკის ზემოთ ჯგუფური მომსახურებაც, მაგრამ თვეში არაუმეტეს 4). სამიზნე

ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით

განსაზღვრული ტარიფისა - ერთი კურსის ღირებულება 144 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება შესაბამისი თვეების ტალონებისაგან.

იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან თითოეულ მომდევნო თვეზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე, მაგრამ

არაუმეტეს ბავშვის 7 წლის ასაკის მიღწევის თვის ჩათვლით. ამასთანავე, ამ ქვეპროგრამის მოსარგებელე არ შეიძლება იყოს

სამიზნე ჯგუფში განსაზღვრული R62.0-ის დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რომელიც ჩართულია "ბავშვთა ფსიქოსომატური

აბილიტაცია /რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამაში.

     ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი,

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 432 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ბავშვთა ადრეული განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი
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ბენეფიართა 

რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

250 1 728 432 000

432 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების მიმწოდებელი  

დაწესებულებების შერჩევა
X X X X

 ბენეფიციართა განცხადებების მიღება X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა,

ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება
პროდუქტები

განვითარების სტიმულირების მომსახურების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ. ბათუმში

რეგისტრირებული მოქალაქეებისა და არ არიან ჩართული ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა ადრეული

განვითარების ქვეპროგრამაში. ამასთანავე, 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-

ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების

დაცვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):

1. ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში

0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

2. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები. 
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გონებრივი განვითარების შეფერხების 

მქონე ბავშვების სოციალური 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ბენეფიციართა 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 250

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

 ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
3000

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060502

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სქოლიოზით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის რეაბილიტაციის კურსების მიწოდება.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიწოდება. სამიზნე

ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება მოიცავს ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაციას, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების

ჩატარებას (არანაკლებ 15 წუთიანი მასაჟი -15, არანაკლებ 40 წუთიანი სამკურნალო ფიზკულტურა -15), ბავშვისა და

მშობლისათვის სამკურნალო ფიზკულტურის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლებას. ქვეპროგრამით გაწეული

მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არა უმეტეს ქვეპროგრამით

განსაზღვრული ტარიფისა -   1 კურსის ღირებულება 178 ლარის ოდენობით.

 წლის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარს დაუფინანსდება არაუმეტეს 2 სარეაბილიტაციო კურსისა.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება სახვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე 18 წლამდე ასაკის საქართველოს 

მოქალაქეები, რომელთა ოჯახები  რეგისტრირებულნი  არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა ბაზაში 

0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და ბავშვები, რომლებიც იმყოფებიან   სახელმწიფო მზრუნველობაში.

ქვეპროგრამა  განხორციელდება  სოციალური ვაუჩერის  საშუალებით,  ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში  ჩართვა 

განხორციელდება მომართვიანობის  მიხედვით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხდება;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  - ფორმა  №IV-100/ა,  სადაც მითითებული  უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის - ორთოპედ/ტრავმატოლოგის დასკვნის საფუძველზე);

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

-  მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);                                                                                                                                                              

- სახელმწიფო მზრუნველობაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;                                                                           

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 

იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის  უწყვეტად  რეგისტრირებულნი  არიან  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 2019 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის ერთი-

ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  

სულ ბიუჯეტი: 195 845

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 195 845
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კურსის  რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1100 178 195 845

რეაბილიტაციის 

კურსით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები

სარეკომენდაციო რაოდენობა

სამკურნალო 

ფიზკულტურა
15

მასაჟი 15

195 845

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

ბენეფიციართა 

განცხადებების მიღება
X X X X

განცხადებების 

განხილვა
X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებების სარეკომენდაციო რაოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს 

პაციენტის საჭიროებების მიხედვით

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

პროდუქტები

რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

დასახელება

ექიმ-სპეციალისტის 

(ორთოპედი/რეაბილი

ტოლოგი) 

კონსულტაცია

1

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება, გართულებების პრევენცია.
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

 ბენეფიციართა    

ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  

გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის კურსის 

რაოდენობა
1100

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 550

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060507

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 16 000

სულ ბიუჯეტი: 16 000

 მენჯ-ბარძაყის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის 

კურსების მიწოდება.

დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობისს მქონე ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების

მიწოდება - სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება მოიცავს ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაციას,

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარებას ( მასაჟი -10, სამკურნალო ფიზკულტურა -10, ელექტროფორეზი - 10),

მშობლისათვის სამკურნალო ფიზკულტურის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლებას. მომსახურების ღირებულება

შეადგენს    160  ლარს.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება მენჯ-ბარძაყის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე 1

წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი

ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და ბავშვები, რომლებიც

იმყოფებიან   სახელმწიფო მზრუნველობაში.

ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით,

მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფისა - 160 ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში ჩართვა

განხორციელდება მომართვიანობის  მიხედვით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-

10 მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა

დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე

კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);                                                                                                                                                              

- სახელმწიფო მზრუნველობაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;                                                                         

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის

1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გარდა ქ.ბათუმში რეგისტრირებული მოსახლეობისა. ამასთანავე, 2019

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია ერთ-ერთი მშობელი მაინც.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

100 160 16 000

რეაბილიტაციის კურსით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები

სარეკომენდაციო 

რაოდენობა

სამკურნალო ფიზკულტურა 10

ელექტროფორეზი 10

მასაჟი 10

16 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

ბენეფიციართა 

განცხადებების მიღება
X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება
პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება, გართულებების პრევენცია.

რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

ექიმ-სპეციალისტის  

კონსულტაცია 

(ორთოპედი/რეაბილიტოლ

ოგი)

1

ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებების სარეკომენდაციო რაოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს 

პაციენტის საჭიროებების მიხედვით
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

 ბენეფიციართა    

ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  

გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის კურსის 

რაოდენობა
100

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 100

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060503

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

30 600 18 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 27 000

სულ ბიუჯეტი: 27 000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო,

პედაგოგიური და სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.

პროდუქტები

შშმ  ბავშვებისათვის ადაპტაციის კურსების 

დაფინანსება

დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების საჭიროებების კვლევა, რეაბილიტაციის და სამედიცინო

მომსახურების ორგანიზება სადღეღამისო ცენტრში, სადაც 15 დღიანი კურსის განმავლობაში განხორციელდება შეზღუდული

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, ფიზიკური

რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება, საგანმანათლებლო და

გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 20 ლარი დღეში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

ბავშვებისათვის ოჯახურთან მიახლოებული გარემოს შექმნის მიზნით ბავშვის ჩართვა ქვეპროგრამაში განხორციელდება მშობელთან ან

ოჯახის სრულწლოვან წევრთან ერთად.

მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის

მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია

არაუმეტეს 2-ჯერ წელიწადში.

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მომსახურების  მიღების  უპირატესი  უფლებით  სარგებლობენ   (რიგითობის  დაცვით):

1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

4. სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ადაპტაციის კურსის საჭიროება;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენბტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.

- მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია

(კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი); 

-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე.
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30 300 9 000

27 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 
X X X X

ვაუჩერის  გაცემა X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და

საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

შშმ ბავშვების მშობლების ან ოჯახის წევრების 

დაფინანსება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების სოციალური ადაპტაციის 

ამაღლება და საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის გაუმჯობესება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
60

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების რეაბილიტაციის  პროცესში  

მშობლების ან ოჯახის წევრების 

ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 30

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

309



ფორმა # 3.1

060505ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ბენეფიციარს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგი,

ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი და სხვა) მიერ ინდივიდუალური

განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება (1 კურსი-15 სეანსი, მათ შორის

გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის მინიმალური რაოდენობა - 12 სეანსი) დაუფინანსდებათ მომსახურების

ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფისა - 1 კურსის ღირებულება 300 ლარის

ოდენობით. 

 ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება შესაბამისი თვეების 

ტალონებისაგან. იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან თითოეულ მომდევნო თვეზე საბიუჯეტო 

წლის ბოლომდე,  მაგრამ არაუმეტეს ბავშვის 15 წლის ასაკის მიღწევის თვის ჩათვლით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  - ფორმა  №IV-100/ა,  სადაც მითითებული  უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 

მიხედვით, ADOS ტესტის შედეგი და კომპლექსური თერაპიის  საჭიროება;

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;                                                                                                                  

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).   

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  აჭარის  

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ. 

ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა. ამასთანავე, 2019 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  

პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე.

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 180 000

 აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის  ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვების სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური,

თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის სამიზნე

ჯგუფებს მიეკუთვნება დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების

(F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვები.   

სულ ბიუჯეტი: 180 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

310



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

600 300 180 000

180 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

 ბენეფიციართა 

განცხადებების მიღება
X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

პროდუქტები

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, სოციალური ინტეგრაციის

ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამაში  ჩართვა  განხორციელდება   მომართვიანობის  მიხედვით  მომსახურების  მიღების  უპირატესი  უფლების 

დაცვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):

1.  ბენეფიციარები,   რომლებიც  დარეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა 

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები.

დასახელება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 

მქონე ბავშვთა განვითარების 

სტიმულირება,  სოციალური 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და 

ოჯახის გაძლიერება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
600

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 

მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის  

პროცესში ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 50

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060508

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  აჭარის  

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ. 

ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა.  ამასთანავე, ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  

პერიოდისათვის. 

სმენაპროთეზირებული ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო

მომსახურების კურსებით

ქვეპროგრამით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის სარეაბილიტაციო მომსახურების ორგანიზება. სამიზნე ჯგუფს

მიეკუთვნება 3-დან 10 წლის ასაკამდე სხვადასხვა ხარისხის სმენადაქვეითებული სმენაპროთეზირებული (სმენის აპარატი,

კოხლეარული იმპლანტი) ბავშვები. 

ბენეფიციარს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება (1 კურსი: მეტყველების თერაპიის 10 ვიზიტი, მათ შორის 5

ინდივიდუალურ და 5 ჯგუფურ მეცადინეობას და მუსიკათერაპიის 4 ვიზიტი. ერთი ვიზიტის ხანგრძლივობა არანაკლებ 30

წუთისა) მიეწოდება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად. ქვეპროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს რეაბილიტაციის პროცესში

მშობლების მონაწილეობას, მათი პრაქტიკული ჩვევების განვითარებასა და შემდგომი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.   

სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფისა - ერთი  კურსი 310 ლარის ოდენობით.

 წლის განმავლობაში  ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ  არაუმეტეს ორი სარეაბილიტაციო კურსისა. 

მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.

-მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის

იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი

საბუთი); 

-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

სულ ბიუჯეტი: 6 200

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 6 200

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი
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 რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20 310 6 200

რეაბილიტაციის კურსით  

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები

ღონისძიებათა 

სარეკომენდაციო 

რაოდენობა

მეტყველების ენის 

თერაპია 
10

მუსიკათერაპია 4

6 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის  გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

სმენაპროთეზირებული ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გაზრდილია, ბავშვის ადაპტაციური

შესაძლებლობა გაუმჯობესებულია, მშობლის უნარ-ჩვევები ამაღლებულია და ოჯახი გაძლიერებულია

დასახელება

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სმენაპროთეზირებული ბავშვების 

განვითარების სტიმულირება,  

სოციალური ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის 

გაძლიერება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
20

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სმენაპროთეზირებული ბავშვების 

რეაბილიტაციის  პროცესში 

ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 10

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0606

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები         1 184 000           296 000            296 000          296 000          296 000  

სულ ბიუჯეტი:         1 184 000           296 000            296 000          296 000          296 000  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების 

ერთჯერადი დახმარება
           192 000             48 000              48 000            48 000            48 000  

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
           600 000           150 000            150 000          150 000          150 000  

2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 

2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა 

ოჯახების დახმარება 

             92 000             23 000              23 000            23 000            23 000  

2008 წლის რუსული აგრესიის დროს 

დაღუპულ, დაზიანების შედეგად 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა 

ოჯახების  დახმარება 

           300 000             75 000              75 000            75 000            75 000  

სულ პროგრამა         1 184 000           296 000            296 000          296 000          296 000  

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

- 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების (1000 ლარი)  გაცემა

- ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 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.

- 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება - 2008 წლის

აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და 2012 წელს

ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახზე მატერიალური

დახმარების გაწევა - დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა

დაღუპული მეომრების დედებსა  და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 წელს

ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება - აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებს - თითოეულს 3000

ლარის ოდენობით. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

2019-2022 წლები

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს მატერიალური დახმარება გაეწია 230 მოქალაქეს

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა არანაკლებ 246 მოქალაქეს 

მოსახლეობის  გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

დაღუპულთა 

დედებისა და 

მეუღლეების 

დახმარება

23 23 23 23 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  ბათუმის 

მერიიდან ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

დაღუპულთა და 

შშმ სტატუსის 

მქონე მეომართა 

ოჯახების 

დახმარება

25 25 25 25 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  ბათუმის 

მერიიდან ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

მოსახლეობის  

გარკვეული 

ჯგუფების 

სოციალური 

დახმარება

ბენეფიციართა 

რაოდენობა
198 198 198 198 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი; სსიპ საქართველოს 

სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან,  

აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის  მუნიცი- 

პალიტეტების გამგეობებიდან  და 

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის 

მერიიდან ბენეფიციართა  სიების 

გამოთხოვა

დაღუპულთა 

ოჯახების 

სოციალური 

დახმარება

მოგროვების მეთოდი
მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060601

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

48 1 000 48 000

48 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა სიების

გამოთხოვა  

მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან და

მერიიდან

X

წარმოდგენილი სიების

გადამოწმება
X X X X

თანხის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების დამატებითი მატერიალური დახმარება

სულ ბიუჯეტი:

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების   ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

100 წელს გადაცილებული  მოქალაქეების  ერთჯერადი დახმარება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

48 000

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკაში მოქმედებს 2002 წლიდან, რაც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ 100

წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამა აქტუალურია იმითაც, რომ აღნიშნულ

მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს და მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს მათი

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის

ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ

ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი სიების საფუძველზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 1000 ლარის ოდენობით ბენეფიციარს

ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების   სოციალური დახმარება.

პროდუქტები

48 000

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების 

ერთჯერადი დახმარება

დასახელება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების  

სოციალური დახმარება

100  და მეტი 

წლის  

მოქალაქეების 

რაოდენობა

48

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

სსიპ საქართველოს 

სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს აჭარის 

ფილიალიდან, აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის მუნიცი- 

პალიტეტების 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ 

ბათუმის მერიიდან 

გამოთხოვილი მოქალაქეთა  

სიები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

150 1 000 150 000

150 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება

X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა

X X X X

თანხის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების მატერიალური დახმარება

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  იქნება   ერთჯერადი  მატერიალური  დახმარების  გაცემა  იმ   ოჯახებზე, 

სადაც დაიბადება ტყუპი - ტყუპისცალზე  გაიცემა დახმარება

1000   ლარის ოდენობით.  დახმარების   თანხა   ჩაირიცხება   მშობლის   (დედის   ან  მამის)  საბანკო   ანგარიშზე.  ერთჯერადი 

დახმარების მისაღებად   აჭარის   ავტონომიური    რესპუბლიკის    ჯანმრთელობისა    და   სოციალური   დაცვის   

სამინისტროს    უნდა წარედგინოს:                    

   1.დაინტერესებული პირის  განცხადება;                                                                                                                         

   2.ცნობა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  -  ფორმა  №IV-100/ა;                                                 

  3.მშობლების  პირადობის  მოწმობების  (ან  სხვა დოკუმენტის,  რომლითაც  შესაძლებელია  პირის  იდენტიფიკაცია)  ასლები;                                                                                                                          

  4.ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები;                                                                               

  5.საბანკო რეკვიზიტები.

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობითა  და მატერიალური  დახმარების გაცემის პერიოდისათვის  უწყვეტად რეგისტრირებულნი  არიან 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

პროდუქტები

ახალშობილი ტყუპების ოჯახებისათვის 

დახმარების გაწევა

დასახელება

სულ ბიუჯეტი: 150 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 150 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ტყუპების ოჯახების სოციალური 

დახმარება

ბენეფიციართა  

რაოდენობა
150

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060603

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

23 1 000 23 000

23 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების   ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად  და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების  დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 23 000

სულ ბიუჯეტი: 23 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედებისა და 2012 წელს ავღანეთში

საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების სოციალური და მორალური

მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად

დაღუპული 19 სამხედრო მოსამსახურის, ასევე, 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის

შესრულების დროს დაღუპულ 3 მეომრის ოჯახებზე მატერიალური დახმარების  გაწევას.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან:

-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს თვეში

განვითარებული  საომარი მოქმედებების  შედეგად დაღუპული  სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრები;

-2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის

ოჯახის წევრები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის

პერიოდისათვის უწყვეტად  რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე .

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2012 წელს ავღანეთში

საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრები.

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული

მეომრების დედებსა და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, სულ 23  ბენეფიციარს.  ქვეპროგრამით 

გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან და

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას დაღუპულთა და მათი ოჯახის

წევრთაგან მატერიალური დახმარების მიმღებ პირთა სია და საბანკო რეკვიზიტები. 

დასახელება
პროდუქტები

 დაღუპულთა დედებისა და მეუღლეების 

დახმარება

323



ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ბენეფიციართა 

სიების გამოთხოვა 

მუნიციპალიტეტები

ს გამგეობებიდან და 

მერიიდან

X

თანხის გაცემა X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაღუპულთა ოჯახების მორალური და სოციალური მხარდაჭერა

324



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

დაღუპულთა ოჯახების სოციალური 

დახმარება

დაღუპულთა 

დედებისა და 

მეუღლეების 

დახმარება

23

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

325



ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060605

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

25 3 000 75 000

75 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების   ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 

წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების  დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 75 000

სულ ბიუჯეტი: 75 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედების შედეგად შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე/დაღუპულ და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს

დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული 19 

სამხედრო მოსამსახურის, მიღებული დაზიანებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 3 მეომრის,

ასევე, 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ 3 მეომრის ოჯახზე

მატერიალური დახმარების  გაწევას.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან:

--აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს თვეში

განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული და დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრები;

-2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის

წევრები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად

რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე .

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2012 წელს ავღანეთში

საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრები.

აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 25 მეომრის ოჯახს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან და

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვეპროგრამის ბენეფიციართა და მათი ოჯახის

წევრთაგან მატერიალური დახმარების მიმღებ პირთა სია და საბანკო რეკვიზიტები. შესაბამისი ადგილობრივი

თვითმმართველობის ერთეულის შუამდგომლობის საფუძველზე დასაშვებია ოჯახის დახმარების თანხის წილობრივი

გაცემა  მეუღლეზე, მშობელზე, შვილზე ან შვილის კანონიერ წარმომადგენელზე. 

დასახელება
პროდუქტები

დაღუპულთა და შშმ მეომრების ოჯახების 

დახმარება

326



ბენეფიციართა 

სიების გამოთხოვა 

მუნიციპალიტეტები

ს გამგეობებიდან და 

მერიიდან

X

თანხის გაცემა X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაღუპული და შშმ მეომრების ოჯახების სოციალური და მორალური დახმარება.

327



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

დაღუპული და შშმ მეომრების ოჯახების 

სოციალური დახმარება

დაღუპულთა 

ოჯახების 

დახმარება

25

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

328



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0607

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები        1 619 400            404 850           404 850           404 850           404 850  

სულ ბიუჯეტი:        1 619 400            404 850           404 850           404 850           404 850  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის 

აპარატებით უზრუნველყოფა
          585 400            146 350           146 350           146 350           146 350  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

483 200                   120 800           120 800           120 800           120 800  

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და 

ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

          550 800            137 700           137 700           137 700           137 700  

სულ პროგრამა        1 619 400            404 850           404 850           404 850           404 850  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

9

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნება არანაკლებ 750 ბენეფიციარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია, მათი

ცხოვრების ხარისხი ამაღლებულია. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა, მოზრდილთა და ხანდაზმულ პირთა დამხმარე საშუალებებით

უზრუნველყოფა

-შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა -

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან

დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მომსახურება

-სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა - სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების

გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა,

საგარანტიო მომსახურება.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა -  შეზღუდული  

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (მათ შორის ბავშვები, ხანგრძლივად მწოლიარე ნევროლოგიური და ონკოლოგიური

დიაგნოზის მქონე  პირები) და ხანდაზმულ პირთა მოვლისა და რეაბილიტაციის საშუალებებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნა 739 ბენეფიციარი. 

2019-2022 წლები
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მოსახლეობის 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

95% 95% 95% 95% %

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური 

დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

750 750 750 750
რაოდენობ

ა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური 

დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

მქონე პირთა და 

ხანდაზმულთა 

სოციალური პირობები 

გაუმჯობესებულია, 

მათი ცხოვრების 

ხარისხი ამაღლებულია. 

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060701

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2019 წელიდასახელება

                                         146 350  

                                         146 350  

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

სმენადაქვეითებულ პირთა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის

ამაღლება

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სმენის აპარატის საჭიროების მქონე ( III-IV ხარისხის სმენის დაქვეითების

მქონე მოქალაქეები და 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ხარისხის სმენადაქვეითებული ბავშვები) პირები. ქვეპროგრამის

ფარგლებში სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. მომსახურება

დაფინანსდება ვაუჩერში მითითებული თანხით (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფი) სრულად. იმ შემთხვევაში, 

თუ სმენის აპარატის ღირებულება აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, სხვაობას გადაიხდის

ბენეფიციარი. იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე, ანაზღაურება

განხორციელდება ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის

მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. წლის განმავლობაში, შესაბამისი დასკვნის

საფუძველზე, 18 წლამდე ასაკის სმენადაქვეითებულ ბავშვებს დაუფინანსდებათ ორი სმენის აპარატი, ხოლო

ქვეპროგრამის დანარჩენ მოსარგებლეებს - არაუმეტეს ერთი სმენის აპარატის ღირებულებისა.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატების გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა

და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს სმენის აპარატის

საჭიროება, ხოლო ადაპტირებული სმენის აპარატის შემთხვევაში, დამატებით, სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის

შემოწმების აქტი - ფორმა N IV-50/2. 

- აუდიოგრამა;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის

იდენტიფიკაცია; 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი - დაბადების მოწმობის ასლი და მშობლის პირადობის

დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია

(კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი); 

- სმენის აპარატის  ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა

რეგისტრირებული    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

70101 450 263 118 350

70102 20 1 400 28 000

146 350

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა X X X

ვაუჩერების გაცემა
X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა, მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების

ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში  მათი ინტეგრაციის ამაღლება

პროდუქტები
დასახელება

 სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების 

გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული 

სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური 

მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მომსახურება. 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

სმენადაქვეითებულ ბავშვებზე (18 წლის ასაკამდე) 

ადაპტირებული სმენის აპარატების გაცემა, მორგება, 

გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-

საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების 

გაწევა, საგარანტიო მომსახურება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ გადაადგილების საშუალებათა ღირებულების ანაზღაურებისათვის

განკუთვნილი ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი სმენის აპარატის შესაბამისი სახეობების მიხედვით განისაზღვრა

შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

2 კვარტალი

X

X

X

X

პროგრამული 

კოდი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, 

საზოგადოებაში  მათი ინტეგრაციის 

ამაღლება სმენის აპარატების საშუალებით

ბენეფიციარების 

რაოდენობა

(არაუმეტეს)

460

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის

ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისჯანმრთელო

ბისა დასოციალური 

დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060702

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2019 წელიდასახელება

120 800ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა ცხოვრების ხარისხის და სოციალური ინტეგრაციის

გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს გადაადგილების პრობლემების მქონე განსაზღვრული სოციალური კატეგორიის  

პირები, ხოლო ელექტრო სავარძელ-ეტლის საჭიროების შემთხვევაში- 14 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირები/ბავშვები.   

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. მომსახურება დაფინანსდება ვაუჩერში მითითებული 

თანხით (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფი) სრულად. იმ შემთხვევაში, თუ გადაადგილების საშუალების 

ღირებულება აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, სხვაობას  გადაიხდის ბენეფიციარი. 

იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე, ანაზღაურება განხორციელდება 

ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება  მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების 

მიღების  უპირატესი  უფლების  დაცვით. 

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 

იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის  უწყვეტად  რეგისტრირებულნი  არიან  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

120 800

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები; 

- მოქალაქეები,   რომლებიც  რეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა ბაზაში 0-

დან 300 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;

- პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებული პირები;

- თავშესაფარის კონტიგენტი.

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება  მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების  უპირატესი  უფლების  

დაცვით.   ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსებისას  უპირატესობა  ენიჭებათ   18   წლამდე   ასაკის   ბავშვებსა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.  

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

სულ ბიუჯეტი:
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70201

70202

70203

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების მიმწოდებელი

დაწესებულებების შერჩევა
X X X

მოქალაქეთა განცხადებების 

მიღება
X X X

წარმოდგენილი განცხადებების 

განხილვა 
X X X

ვაუჩერების გაცემა X X X

საერთო ბიუჯეტი

3 580

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირებზე ელექტრო სავარძელ- 

ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული 

სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების 

გაწევა, საგარანტიო მოსახურება. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, 

გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო 

და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება. 

ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება სავარძელ-ეტლებით.

1 კვარტალი

X

X

X

X

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ გადაადგილების საშუალებათა ღირებულების ანაზღაურებისათვის 

განკუთვნილი ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი გადაადგილების საშუალებათა შესაბამისი სახეობების მიხედვით 

განისაზღვრა შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება  120 800 ლარით, მათ შორის ელექტრო სავარძელ-ეტლისათვის არაუმეტეს 35 800 

ლარით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მათ შორის ბავშვებზე 

ადაპტირებული სავარძელ-ეტლის გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან 

დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური 

მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება. 

დასახელება

120 800

550

300

პროგრამული კოდი
ერთეულის დაფინანსების ლიმიტი 

(ლარებით)

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 

იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის  უწყვეტად  რეგისტრირებულნი  არიან  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი 2019 წლის 1 იანვრის  

მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  

- განცხადება;

-  ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, ასევე, ელექტრო სავარძელ-ეტლის შემთხვევაში  

სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტი - ფორმა N IV-50/2,  სადაც მითითებული იქნება კომპონენტით 

გათვალისწინებული სავარძელ-ეტლის საჭიროება;  

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 18 

წლამდე ასაკის შემთხვევაში ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის 

იდენტიფიკაცია და მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან 

სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე 

კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- სავარძელ-ეტლის/ელექტრო სავარძელ-ეტლის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

-ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა სოციალური პირობების 

ნაწილობრივი გაუმჯობესება, 

გადაადგილების მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება სავარძელ-ეტლებით

ბენეფიციართა 

ჩართულობის 

მაჩვენებელი

95%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060704

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

137 700ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, სოციალური და მორალური

მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება სხვადასხვა დამხმარე/მოვლის საშუალებათა საჭიროების მქონე პირები, მათ შორის

ხანგრძლივად მოავადე ( ნევროლოგიური, ონკოლოგიური და სხვა პროფილის დაავადებები) პაციენტები, რომელთაც აქვთ

იძულებითი წოლითი რეჟიმი.

გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა  და  სოციალური დაცვის  მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. 

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. მიწოდებული საქონლის(მომსახურების) ღირებულება

დაფინანსდება სრულად ფაქტობრივი ღირებულების შესაბამისად ვაუჩერში მითითებული თანხით, მაგრამ არა უმეტეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ლიმიტისა. იმ შემთხვევაში, თუ დამხმარე საშუალების ღირებულება აღემატება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, სხვაობას გადაიხდის ბენეფიციარი. იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება ნაკლებია

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე, ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. ამასთანავე, ერთ

ბენეფიციარს სამინისტროს მიერ აუნაზღაურდება არაუმეტეს ორი დამხმარე საშუალების ღირებულება.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები; 

- მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან

300000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;

-პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი პირები;

- თავშესაფარის კონტიგენტი.

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება  მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების  უპირატესი  უფლების  დაცვით.     

სულ ბიუჯეტი: 137 700

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი
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1 70301

2 70302

3 70303

4 70304

5 70305

6 70306

7 70307

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ დამხმარე საშუალებათა ღირებულების ანაზღაურებისათვის განკუთვნილი 

ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი დამხმარე საშუალებათა შესაბამისი სახეობების მიხედვით განისაზღვრა შემდეგი ცხრილის 

შესაბამისად:

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე და ხანდაზმული  პირების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ბენეფიციართა და მათი 

ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა

პროგრამული 

კოდი

მომსახურების მიმწოდებელი 

დაწესებულებების შერჩევა

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება

წარმოდგენილი 

განცხადებების განხილვა 

ვაუჩერების გაცემა

ერთეულის დაფინანსების 

ლიმიტი (ლარებით)

3 000

4 000

15 000

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 137 700 ლარით, მათ შორის კოხლეარული იმპლანტის პროცესორისთვის არაუმეტეს 45 

000 ლარით.

დასახელება

ხმის წარმომქმნელი აპარატი (ლარინგექტომიის შ/მდგომარეობა)

კოხლეარული იმპლანტის პროცესორის სათადარიგო ნაწილები 

1 100

137 700

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ამ ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული დამხმარე საშუალებათა საჭიროება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 18

წლამდე ასაკის შემთხვევაში ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის

იდენტიფიკაცია; ამასთანავე მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,

ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე

კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- დამხმარე/მოვლის  საშუალების  წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

- ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და

ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  

ნახველის ამოსაღები აპარატი

ჟანგბადის კონცენტრატორი

ფუნქციური საწოლი

საერთო ბიუჯეტი

კოხლეარული იმპლანტის პროცესორი

ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი 120

260

1 300

N
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე და 

ხანდაზმული  პირების ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესება, ბენეფიციართა და 

მათი ოჯახების სოციალური და მორალური 

მხარდაჭერა

ბენეფიციართა 

ჩართულობის 

მაჩვენებელი

95%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0612

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები        2 817 800           704 450          704 450           704 450           704 450  

სულ ბიუჯეტი:        2 817 800           704 450          704 450           704 450           704 450  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა
          992 800           248 200          248 200           248 200           248 200  

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული 

პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა
       1 825 000           456 250          456 250           456 250           456 250  

სულ პროგრამა        2 817 800           704 450          704 450           704 450           704 450  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

     მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნება არანაკლებ 90 ბენეფიციარი.

ბენეფიციართა საცხოვრებელი პირობები და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, მათი სოციალური 

ინტეგრაციის ხარისხი ამაღლებულია.

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა - სხვადსხვა პრობლემების მქონე (მარტოხელა, მიუსაფარი,

ძალადობაგანცდილი) დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა,

მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა- ფსიქიკური

პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით

უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, მათი და ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიური დახმარება 

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნა 76 ბენეფიციარი. 

2019-2022 წლები
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ბენეფიციართა 

საცხოვრებელი 

პირობები და 

ფსიქოლოგიური 

მდგომარეობა 

გაუმჯობესებულია, 

მათი სოციალური 

ინტეგრაციის ხარისხი 

ამაღლებულია.

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

90 90 90 90 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური 

დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061203

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 248 200

სულ ბიუჯეტი: 248 200

ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენცია, დედათა და ბავშვთა უსაფრთხოება, ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერება, საცხოვრებელი

პირობების გაუმჯობესება  და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია  სხვადასხავა პრობლემების მქონე (მარტოხელა, ძალადობაგანცდილი, 

მიუსაფარი)  დედებისა და  ბავშვების  დროებითი  24-საათიანი თავშესაფრით  უზრუნველყოფა,    ბენეფიციარების  

სადღეღამისო  მომსახურება  სამჯერადი  კვებით,  რომელთაგან  ერთ- ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი (მათ შორის 

ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება), ბენეფიციართა  უზრუნველყოფა ასაკის, სქესის, სეზონის შესაბამისი ტანისამოსითა  

და პირადი ჰიგიენის  ნივთებით,  მათი  ფსიქოლოგიური  დახმარება,  პროფესიული  და არაფორმალური განათლების 

ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება, საჭიროების შემთვევაში სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, სოციალური უნარ-

ჩვევების სწავლება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 17 ლარი დღეში.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია:

1. სხვადასხვა პრობლემების თანადგომის ქსელის არმქონე  დედები არასრულწლოვან შვილებთან ერთად, თუკი ერთი შვილი 

მაინც არის  10  წლამდე  ასაკის;

2. ორსული თანადგომის ქსელის არმქონე ქალები (26 კვირის და მეტი ვადის ორსულობა).

  ქვეპროგრამაში  ჩართვა განხორციელდება  მომართვიანობის მიხედვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის  დაფინანსების შესახებ 

ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა  და  სოციალური 

დაცვის  მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  მომსახურების  მიღება  განხორციელდება  სოციალური  

ვაუჩერის  მეშვეობით. ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრა არაუმეტეს 6 თვისა, ვაუჩერით გათვალისწინებული 

მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2 ჯერ წელიწადში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების ერთდროულად 

მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა არ აღემატება 40 პირს.

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);

- საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის სოციალური მუშაკის დასკვნა.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები,  რომლებიც 2019 წლის  1 

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და არ არიან ჩართული ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის  დედათა და ბავშვთა 

თავშესაფრით  უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

40 6 205 248 200

248 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 
X X X X

ვაუჩერების 

გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედათა და ბავშვთა უსაფრთხოება დაცულია, საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია, 

ბიოლოგიური ოჯახი გაძლიერებულია.

დასახელება
პროდუქტები

 დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

სხვადსხვა პრობლემების მქონე  

დედათა და ბავშვთა 

საცხოვრებელი პირობები 

გაუმჯობესებულია, მათი 

სოციალური ინტეგრაციის 

ხარისხი ამაღლებულია.

ბენეფიციარების 

რაოდენობა
40

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი

მოსალოდნელი შედეგი მოგროვების მეთოდი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 456 250

სულ ბიუჯეტი: 456 250

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, პაციენტებისა და მათი

ოჯახის წევრების სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან ხანდაზმული (ქალები - 60 წლიდან, მამაკაცები - 65 წლიდან) ფსიქიკური პრობლემების

მქონე პირები, რომელთა მართვა სახლის პირობებში შეუძლებელია და ამავე დროს ვერ აკმაყოფილებენ სტაციონარული

მომსახურების პირობებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით

უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, ბენეფიციარების უზრუნველყოფა პირადი ჰიგიენის

ნივთებით, პაციენტის ფსიქიატრიული მდგომარეობის შეფასება, ფსიქოტროპული და საჭიროებისამებრ, თანმხლები სომატური

დაავადებების მედიკამენტებით მკურნალობა. პაციენტებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდებათ მულტიდისციპლინარული

მეთოდით ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად, სხვა სომატური გართულების შემთხვევაში გათვალისწინებულია

სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების ღირებულება შეადგენს 25 ლარს დღეში.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრა არაუმეტეს 6

თვისა, ვაუჩერით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2 ჯერ წელიწადში. ქვეპროგრამის

ფარგლებში მომსახურების ერთდროულად მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა არ აღემატება 50  პირს.

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

-  განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა სპეციალიზებული დაწესებულების მიერ

დადასტურებული დიაგნოზით;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- დასკვნა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ გაცემული შესაბამისი სპეციალისტების მიერ (არა ნაკლებ

3 სპეცილისტი, მათ შორის სოციალური მუშაკი).          

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 9 125 456 250

456 250

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 

კომისიაზე

X X X X

ვაუჩერების 

გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამით დასაფინანსებელი ნოზოლოგიური ჯგუფები

                       F00-F009     ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით

F00* - დემენცია ალცჰაიმერის დაავადების დროს (G30-).

F01* - სისხლძარღვოვანი (ვასკულარული) დემენცია.

F02* - დემენცია სხვა თავში მოყვანილი დაავადებების დროს.

F03 - დაუზუსტებელი დემენცია.

F04 - ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოთროპული ნივთიერებების მიღებით.

F05 - დელირიუმი, რომელიც არ არის განპირობებული ალკოჰოლით ან სხვა ნივთიერებებით.

F06 - ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი.

F07 - ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე  ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული პიროვნული და ბიჰევიორული აშლილობანი.

F09 - დაუზუსტებელი ორგანული და სიმპტომატური აშლილობანი.

დასახელება
პროდუქტები

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე  პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების/მომვლელის სოციალური 

პირობები გაუმჯობესებულია.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

ხანდაზმული ფსიქიკური 

პრობლემების მქონე  

პაციენტებისა და მათი 

ოჯახის წევრები/მომვლელის 

სოციალური და 

ფსიქოლოგიური პირობები 

გაუმჯობესებულია.

ბენეფიციარების 

რაოდენობა
50

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები     12 000 000        3 000 000       3 000 000       3 000 000       3 000 000  

სულ ბიუჯეტი:     12 000 000        3 000 000       3 000 000       3 000 000       3 000 000  

2019–2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

0609

ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

ამ ეტაპისთვის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ (ეკომიგრანტების) ოჯახების

ერთიან ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 380 - მდე განაცხადია შესული. რომელთა დაზარალება დადასტურებულია

შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ, ხოლო შესწავლასა და დაზარალების კატეგორიის მინიჭებას ითხოვს 190-მდე ბენეფიციარი.

კატეგორიების სახელმწიფოს მიერ ასობით ეკომიგრანტ ოჯახთა დაკმაყოფილების მიუხედავად, სტიქიური კატაკლიზმების გახშირების

გამო, მონაცემები მერყეობს და სტატისტიკა არაპროგნოზირებადია. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარებიდან გამომდინარე,

ეკომიგრანტ ოჯახებს ესაჭიროება ფინანსური მხარდაჭერა უსაფრთხო გარემოში ადგილმონაცვლეობისათვის. პროგრამის

ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ეკომიგრანტები, რომლებსაც შუამდგომლობს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულები, როგორც მათ

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს და რომლებიც 2010 წლის 1 იანვრიდან, შუამდგომლობის

აღძვრამდე უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (აღნიშნული რეგულაცია არ

ვრცელდება ქორწინების შედეგად ოჯახში შემატებულ წევრებსა და არასრულწლოვნებზე). მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ბენეფიციართა

შერჩევას უზრუნველყოფს უფლებამოსილი კომისია (შემდგომში - კომისია). კომისიის შემადგენლობა, უფლებამოსილება, ბენეფიციართა

შერჩევის წესი და კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამართლებრივი აქტით (შემდგომში -

განკარგულება). 

პროგრამაში ჩაერთვებიან პრიორიტეტულობის ქულა მინიჭებული ბენეფიციარნი, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სტიქიური

მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული (ეკომიგრანტების) ოჯახების ერთიან ელექტრონულ

მონაცემთა ბაზაში ან აღნიშნულზე ინფორმაცია მატერიალური სახით მოწოდებული იქნება საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. პროგრამაში ჩართვის საფუძველია

თვითმმართვეული ერთეულის მიერ აღძრული შუამდგომლობა მოქალაქის განაცხადის საფუძველზე. დაზარალებულ ოჯახებს,

კომისიის გადაწყვეტილებით ეძლევათ შეთავაზება არანაკლებ 1 თვისა, საქართველოს ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ფართის (უძრავი

ქონების სახე: ბინა ან კერძო სახლი მიწის ნაკვეთ(ებ)ით ან მის გარეშე) მოძიებისათვის. თუ დაზარალებული ოჯახი, ვერ შეარჩევს

შესასყიდად სასურველ საცხოვრისს, პრიორიტეტულობის ქულის გათვალისწინებით კომისია რიგით სხვა დაზარალებულ ოჯახს

უგზავნის შეთავაზებას. ოჯახს, რომელმაც მისთვის განკუთვნილ ვადაში ვერ ისარგებლა შეთავაზებით, ფართის შესყიდვის მოთხოვნით

შეუძლია მიმართოს კომისიას იმ ეტაპზე როცა შეძლებს საცხოვრისის შერჩევას. ასეთ შემთხვევაში, ვინაიდან დაზარალებულ ოჯახს

ადრინდელ ეტაპზე მიღებული ჰქონდა შეთავაზება, კომისია წარმოდგენილი ფართის ექსპერტიზაზე გადაგზავნის მიზნით იმსჯელებს

ურიგოდ. 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
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პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება სულ 2019 წელი 2020წელი 2021 წელი 20212წელი

ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლება         11 700 000    2 925 000   2 925 000  2 925 000  2 925 000 

შესასყიდი სახლების ექსპერტიზა              250 860     62 715    62 715    62 715    62 715 

სარეგისტრაციო მომსახურების საფასური                49 140     12 285    12 285    12 285    12 285 

სულ პროგრამა         12 000 000       3 000 000      3 000 000     3 000 000     3 000 000 

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საექსპერტო დასკვნების მიღების შემდგომ, უფლებამოსილი კომისია იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის დაკმაყოფილების თაობაზე.

რაზედაც გამოიცემა მინისტრის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტი. კანონმდებლობის შესაბამისად გაფორმებული

პირობადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საცხოვრებელი ფართი

რეგისტრირდება დაზარალებული ოჯახის სრულწლოვანი წევრების თანასაკუთრებად. პირობადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების

შესაბამისი მუხლის თანახმათ, მყიდველი, უძრავი ქონების შესყიდვიდან 3 წლის განმავლობაში შეზღუდულია გამყიდველთან

შეთანხმების გარეშე გაასხვისოს ან/და ამავე მიზნით დაყოს ცალკეულ საკადასტრო ერთეულებად საცხოვრებელი სახლი, გარდა

თანამესაკუთრეთა შორისა. აღნიშნული შეთანხმება/თანხმობა შესაძლებელია განხორციელდეს კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე,

საპატიო საფუძვლის წარმოშობისას (სხვა საცხოვრისის შესყიდვა/გადაცვლა იმავე შეზღუდვით და ა.შ). პროგრამის ფარგლებში

სამინისტრო უზრუნველყოფს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული სარეგისტრაციო მომსახურებისათვის

განსაზღვრულ შემდეგი საფასურის გადახდას: ა) უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაცია - 4 სამუშაო დღის ვადაში – 50 ლარი; ბ)უძრავ

ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების რეგისტრაცია - 4 სამუშაო დღის ვადაში – 50 ლარი; გ)

სარეგისტრაციოდ წარდგენილ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დადასტურება - დაუყოვნებლივ – 5 ლარი. სამინისტრო არ

გადაიხდის დაჩქარებული მომსახურების რეგისტრაციისათვის და სარეგისტრაციოდ დამატებით წარდგენილ გარიგებაზე მხარეთა

ხელმოწერების დადასტურებისათვის განსაზრვრულ საფასურს. 

2018 წლის მდგომარეობით 118 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო საცხოვრებლით.

117 ეკომიგრანტი ოჯახი იქნება საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი

ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილი არიან უსაფრთხო საცხოვრებელით

კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბენეფიციარის მიერ შესასყიდად შერჩეულ საცხოვრისს (დარეგისტირებულ უძრავ

ქონებას, საცხოვრებელ ფართს (მათ შორის დამხმარე შენობა/ნაგებობს) და მიწის ნაკვეთ(ებ)ს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში))

ჩაუტარდება ექსპერტიზა უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენის და შენობა ნაგებობის ტექნიკური მდომარეობის დადგენის

(გარდა იმ შემთხვევისა თუ ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ფოტომასალა ცხადყოფს, რომ საცხოვრებელი სახლი დაზიანებულია და

საცხოვრებლად უვარგისია) მიზნით. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს სამინისტრო. ექსპერტიზის ღირებულება განისაზღვრება

მომსახურების მიმწოდებელ მხარესა და სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, ფაქტიურად შესრულებული

სამუშაოს მოცულობისა და მომსახურების ტარიფების შესაბამისად. ბენეიციარს უფლება აქვს, კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადაში,

განმეორებით წარადგინოს სამინისტროში სხვა საცხოვრებელი ფართი, თუ: 1. ჩატარებული შეფასების შედეგად დადგენილი საბაზრო

ღირებულება 25 000 ლარზე ნაკლებია და ბენეფიციარი ვერ ფარავს ექსპერტიზით დადგენილ საბაზრო ღირებულებასა და გამყიდველის

მიერ  დაწესებულ ფასს შორის არსებულ სხვაობას;

2. დადებულ იქნა უარყოფითი საექსპერტო დასკვნა შერჩეული ფართის ტექნიკურ მდგომარეობაზე;

3. წარმოდგენილი ფოტომასალის  საფუძველზე საცხოვრებელი ფართის ექსპერტიზაზე გადაგზავნა ჩაითვალა არამიზანშეწონილად. 

ზემომითითებულ შემთხვევებში, აგრეთვე კომისიის გადაწყვეტილებით სხვა საპატიო შემთხვევის დადგომისას (სოციალურად

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში რეგისტრირებული, შემწეობის მიმღები ოჯახი და ა.შ), ბენეფიციარის მიერ

დამატებით მცდელობაზე წარმოდგენილი ფართის ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს სამინისტრო. სხვა შემთხვევებში განმეორებით

მცდელობაზე წარმოდგენილი საცხოვრებელი ფართის ექსპერტიზის ხარჯებს, იხდის ბენეფიციარი.                  

კომისია, კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის შესყიდვისთვის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან სამინისტროსათვის ამ მიზნით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ნასყიდობის ღირებულების

მაქსიმალურ ოდენობას ერთ საცხოვრებელ ფართზე განსაზღვრავს საექსპერტო დასკვნით განსაზღვრული საბაზრო ღირებულების

შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარისა. იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელი ფართის გასაყიდი ღირებულება

აღემატება პროგრამით განსაზღვრულ თანხას, სურვილისა და შეთანხმების შემთხვევაში, ბენეფიციარი ფართის შეძენის მიზნით თავად

ფარავს დარჩენილი სხვაობას. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სახლების შესყიდვის მსურველთა განაცხადების

დაკმაყოფილების თაობაზე გამოიცემა მინისტრის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტი. 
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ეკომიგრანტები 

უზრუნველყოფილი არიან 

უსაფრთხო საცხოვრებელით

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

117 117 117 117
ბენეფიციართა 

რაოდენობა

ადგილობრივი 

თვითმმართველობი

ს ორგანოები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

0610 დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 701 210 701 210 681 210 681 210 681 210

701 210 701 210 681 210 681 210 681 210სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება დასაქმების ხელშეწყობა
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0610

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       2 744 840          701 210         681 210          681 210          681 210  

სულ ბიუჯეტი:       2 744 840          701 210         681 210          681 210          681 210  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა #2.1

2) პროფესიული უნარების შეძენა/ამაღლების მსურველ სამუშაოს მაძიელთა მომზადება  შრომის ბაზრის 

მოთხოვნად პროფესიებში და  სამუშაო გამოცდილების და ინდივიდუალური განათლების მქონე პირის, 

კვალიფიკაციის სრულყოფა და შრომის ბაზარზე მისი მდგრადობის გაუმჯობესება სამუშაოსთან თავსებადი  

გადამზადების მოკლევადიანი კურსის შეთავაზებითი და სერთიფიცირების გზით;                                                                                                                                                                                              

3) შშმ პირების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება   მათთვის  ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო მოდულის შეთავაზებით

4)  სტუდენტების შრომითი უნარების განვითარება სამუშაო გამოცდილების მიღების გზით, მათი შრომის 

ბაზარზე დამკვიდრებისა და თვითრეალიზების გაზრდილი  შესაძლებლობებისათვის;                                                                                                                 

5) ორგანიზაციებში დასაქმებულთა პროფესიული უნარების ზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება მათი 

სამუშაოზე მდგრადობის უზრუნველსაყოფად;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამა მოიცავს:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1)საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას - სააგენტოს საქმიანობისა და სერვისების შესახებ 

ინფორმირებულობას სხვადასხვა აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენებით და  პერსონალური 

თანამშრომლობის გზით დამსაქმებლებთან და სამუშაოს მაძიებლებთან კომუნიკაციის გააქტიურებას  

შრომითი კონსულტანტების  მეშვეობით;

დასაქმების ხელშეწყობა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

2019-2022 წლები

დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ეფექტიანი უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია სამუშაო ძალის

მდგრადი გაუმჯობესება, მათი შესაძლებლობებისა და პოტენციალის განვითარება შრომის ბაზრის

საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული და არაფორმალური სწავლების უზრუნველყოფით, შრომის

ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მათი შემდგომი დასაქმებისა და თვითდასაქმების

ხელშეწყობისათვის. სააგენტოს პოპულარიზაციის ხარისხის ამაღლება, რათა სააგენტოს ეფექტიანი და

ხელმისაწვდომი მომსახურეობის ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს და აჭარის მოსახლეობისა და

დაინტერესებული მხარეების უმრავლესობა მოიცვას.
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

დასაქმების ხელშეწყობის მართვა 1 680 040 435 010 415 010 415 010 415 010

სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია 232 800 58 200 58 200 58 200 58 200

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების გზით
496 000 124 000 124 000 124 000 124 000

შშმ პირთა პროფესიული 

გადამზადებისა და დასაქმების 

ხელშეწყობა 

72 000 18 000 18 000 18 000 18 000

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა 124 000 31 000 31 000 31 000 31 000

კვალიფიკაციის ამაღლება  

არაფორმალური განათლების გზით
140 000 35 000 35 000 35 000 35 000

სულ პროგრამა       2 744 840          701 210         681 210          681 210          681 210  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დასაქმების სააგენტოს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში- 62 ბენეფიციარმა გაიარა პროფესიული 

მომზადების, ხოლო 25 პროფესიული გადამზადების კურსი; ასევე  35 სტუდენტმა პროფესიული 

მომზადების კურსი.  8 შშმ გადის სწალების კურსს;  მიმდინარეობს სააგენტოს საქმიანობისა და 

შეთავაზებული სერვისების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ დამსაქმებელთან 

კომუნიკაციის გააქტიურება, ვაკანსიების მოძიება.

აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეების პროფესიული უნარების ზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება;

ეფექტიანი  და ხელმისაწვდომი მომსახურების უზრუნველყოფა;

დასაქმების სააგენტოს ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი მომსახურეობის ინფორმირებულობის ზრდის

საფუძველზე დასაქმების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება დასაქმების სააგენტოს სერვისით მოსარგებლე და

დასაქმებული პირების რაოდენობით, ასევე დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობებით;

სერთიფიცირებული, შესაბამისი პროფესიული კომპეტენციის მქონე, კონკურენტუნარიანი

მაღალკვალიფიკაციური  ბენეფიციარები

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სააგენტოს 

სერვისით   

მოსარგებლე  

11500 12500 13500 14500 რაოდენობა

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებად

ი შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

საზოგადოების 

სხვადასხვა 

ჯგუფების  

პროფესიული და 

პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევებით 

აღჭურვა

არაუმეტეს 

228

არაუმეტეს 

228

არაუმეტეს 

228

არაუმეტეს 

228
რაოდენობა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ელექტრონული 

ტენდერის 

შედეგად 

გამოვლენილი 

მომწოდებელი

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

დასაქმება 700 900 1100 1300 რაოდენობა

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებად

ი შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

სააგენტოს სერვისით 

მოსარგებლეთა და 

დასაქმების მაჩვენებლის 

ზრდადობა

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061004

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 15 000 15 000

4 8 250 33 000

12 600 7 200

1 3 000 3 000

58 200

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 58 200

სულ ბიუჯეტი: 58 200

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

უმუშევრობის შემცირება დასაქმების ხელშემწყობი სერვისების შესახებ ინფორმირებულობისა და სააგენტოს

საქმიანობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფის გზით

მართვის ეფექტიანი უზრუნველყოფა აუცილებელი პირობის სახით გულისხმობს თავად სააგენტოს 

პოპულარიზაციის ხარისხის ამაღლებას, რათა სააგენტოს ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი მომსახურეობის 

ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს და აჭარის მოსახლეობისა და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების 

უმრავლესობა მოიცვას.

ქვეპროგრამა მოიცავს საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას - სააგენტოს საქმიანობისა და სერვისების შესახებ 

ინფორმირებულობას სხვადასხვა აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენებით და  პერსონალური თანამშრომლობის 

გზით დამსაქმებლებთან და სამუშაოს მაძიებლებთან კომუნიკაციის გააქტიურებას  შრომითი კონსულტანტების  

მეშვეობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საინფორმაციო მასალის მომზადება;                                                            

აჭარის  ტერიტორიაზე ოპერირებადი კომპანიებისა და სამუშაოს მაძიებლების ინფორმირებულობა სააგენტოს 

სერვისების შესახებ;                                                                                                                 პროფესიული სწავლების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით,  სკოლამდელი განათლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებებში 

პროფესიული სწავლებისა და სააგენტოს მიზნობრივი პროგრამების შესახებ  პრეზენტაციების მომზადება და  

ჩატარება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება და სამუშაოს მაძიებლების მომზადება დამსაქმებელთან წარსადგენად; 

დასახელება
პროდუქტები

საინფორმაციო  კამპანიის წარმოება

სააგენტოს საქმიანობისა და შეთავაზებული სერვისების 

შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ 

დამსაქმებელთან კომუნიკაციის გააქტიურება, ვაკანსიების 

მოძიება;

დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზება

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მონიტორინგი

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება,  და ანალიზი

სააგენტოს ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი სერვისებით მოსარგებლე და დასაქმებული მოქალაქეეების რაოდენობის 

ზრდა;    დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობები.

საქმიანობის აღწერა

ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება 

საინფორმაციო  კამპანიის წარმოებაზე

საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზება

სააგენტოს საქმიანობისა და 

შეთავაზებული სერვისების შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ 

დამსაქმებელთან კომუნიკაციის 

გააქტიურება, ვაკანსიების მოძიება;

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება

დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების 

ორგანიზება

356



ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

მოძიებული  

ვაკანსია
500

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტოსააგენტოს  სერვისებით 

მოსარგებლეთა  გაზრდილი 

რაოდენობა; დასაქმების 

გაზრდილი შესაძლებლობები

სააგენტოს 

სერვისით ახალი 

მოსარგებლე 

1000

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წლის 

განმავლობაში
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061007

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების მსურველი დარეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული და სააგენტოს მიერ დამტკიცებული

ქვეპროგრამის შესრულების წესის თანახმად. პროგრამით მოსარგებლეთა შერჩევისას უპირატესი უფლებით

ისარგებლებენ პირები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ პირველ შვიდ კატეგორიას. სულ

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდება 80 ბენეფიციარი  და გადამზადდება 20 ბენეფიციარი                                                                                                                                                                                        

სულ ბიუჯეტი: 124 000

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება, მათი

შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.

შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნისა და მიწოდების დისბალანსისა და უმუშევრობის შემცირება შესაძლებელია

ბაზრისა და სამუშაო ძალის როგორც სტრუქტურული ასევე ხარისხობრივი სრულყოფის გზით, რაც ბაზრის

საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული სწავლებით მიიღწევა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

1) პროფესიული უნარების შეძენა/ამაღლების მსურველ სამუშაოს მაძიელთა მომზადება შრომის ბაზრის

მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით,

რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურს პროფესიული მიმართულებით, ცოდნის შეძენა/ამაღლებას

უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით, სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარებას  საწარმოო პრაქტიკის უზრუნველყოფის გზით.                                                       

2) სამუშაო გამოცდილების და ინდივიდუალური განათლების მქონე პირის, კვალიფიკაციის სრულყოფა და შრომის

ბაზარზე მისი მდგრადობის გაუმჯობესება სამუშაოსთან თავსებადი გადამზადების მოკლევადიანი კურსის

შეთავაზებითი და სერთიფიცირების გზით. სასწავლო მოდული მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურს

პროფესიული მიმართულებით და   ცოდნის ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უფლებით ისარგებლებენ:

1. საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირის, დაღუპული ან გარდაცვლილად გამოცხადებული, 

ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის ოჯახის წევრი;                                                                                                   

 2.ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები;

3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში 

რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრები;                                  

4. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები (ან მეურვე/ოჯახის წევრი);

5. იძულებით გადაადგილებული პირები;

6. ეკომიგრანტები;

7. ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანები;

8. ყველა სხვა შრომისუნარიანი სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ ჯგუფებს.

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 124 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

80 1400 112 000

20 600 12 000

124 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X

X

X

X X X

X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება
პროდუქტები

სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება    (540 საათი)                                                                                                                                            

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  ბენეფიციარს აქვს შეძენილი/ამაღლებული  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები და  ცოდნა უცხო ენაში, კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის; გადამზადებულ 

ბენეფიციართა შენარჩუნებული მდგრადობა სამუშაო ადგილზე

ქვეპროგრამის შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება

ელექტრონული ტენდერის 

გამოცხადება პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

მიწოდებაზე

სასწავლო პროცესის (სასწავლო 

თეორიული და პრაქტიკული 

კურსი, უცხო ენის შესწავლა, 

საწარმოო პრაქტიკა) ორგანიზება

ბენეფიციართა პროფესიული 

სწავლების  მონიტორინგის 

ჩატარება

მონიტორინგის 

შედეგების/ანგარიშის მომზადება  

და შეფასება

საქმიანობის აღწერა

სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადება   (142 საათი)                                                                                                                                            

ქვეპროგრამის მოსარგებლე 

ბენეფიციართა შერჩევა და 

პროფესიული ჯგუფების 

დაკომპლექტება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სერტიფიცირებულ 

ბენეფიციართა  

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 100

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა  და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელის 

მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

პროფესიული 

სწავლების შემდგომ 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის სტატიკურ 

მონაცემებთა ანალიზი

დასაქმებულთა 

მდგრადობის 

შენარჩუნება 

სამუშაო ადგილზე

50%

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის სტატიკურ 

მონაცემებთა ანალიზი

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელის 

მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  

ბენეფიციარს აქვს 

შეძენილი/ამაღლებული  პროფესიული 

და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  

ცოდნა უცხო ენაში, 

კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე 

დასაქმებისათვის; პროფესიული 

გადამზადების შედეგად დასაქმებული 

მოქალაქეები. 

პროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

                      10  

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061006

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8 2250 18 000

18 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X

დასახელება
პროდუქტები

შშმ პირთა გადამზადება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საქმიანობის აღწერა

ელექტრონული ტენდერის 

გამოცხადება პროფესიული 

გადამზადების მიწოდებაზე

გადამზადების საჭიროების მქონე 

სამუშაოს მაძიებელი შშმ პირების 

მობილიზება

სულ ბიუჯეტი: 18 000

შშმ პირების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება მათთვის ინდივიდუალურ

საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო მოდულის შეთავაზებით.

შრომის ბაზარზე დამკვიდრება და თვითრეალიზაცია განსაკუთრებით რთულია შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირებისათვის, ვინაიდან ნაკლებად ხელმისაწვდომია მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ.

სააგენტოს მიერ განხორციელებულ დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებში შშმ პირების ჩართულობის დაბალ

მაჩვენებელი ცხადყოფს შრომის ბაზრის თავისებურებებისა და შშმ პირთა ინდივიდუალური უნარ-ჩვევების

გათვალისწინებით, განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების აუცილებლობას. შშმ

პირთა დასაქმების პრობლემის გადაჭრისა და მათი შრომითი უფლებების რეალიზებისათვის შემუშავებული

სასწავლო მოდული, შშმ პირებზე მორგებულ სამუშაოსთან დაკავშირებულ აქტივობებს მოიცავს და

ორიენტირებული იქნება მათი კარიერული მართვის უნარების გაუმჯობესებასა და შემდგომ დასაქმებაზე.  

პროფესიული გადამზადების კურსები შემუშავდება შშმ პირების შრომითი უნარების ინდივიდუალური შეფასების 

და აღიშნული შეფასების საფუძველზე გამოვლენილ ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებით. ასევე   ინდივიდუალური 

შეფასების შედეგად  დგება სამუშაოს მაძიებლის ინდივიდუალური დასაქმების გეგმა. 

სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდება/გადამზადდება 8 ბენეფიციარი  

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 18 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო
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X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  შშმ პირს  აქვს შეძენილი  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  

კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის

შშმ პირების შრომითი უნარების 

ინდივიდუალური შეფასების და 

აღიშნული შეფასების საფუძველზე 

გამოვლენილ ძლიერ მხარეების 

გათვალსწინებით სავარაუდო 

პროფესიების განსაზღვრა 

სასწავლო პროცესის  ორგანიზება  

ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელება

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება  და შეფასება

განხორციელებული საქმიანობის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება და ქვეპროგრამის 

ანალიტიკური შეფასება

აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 

ორგანიზაციების საჭიროებებისა და 

პირობების გათვალისწინებით 

ქვეპროგრამის პროფესიების 

განსაზღვრა

ბენეფიციარის  შეფასების საფუძველზე 

გამოვლენილ ძლიერ მხარეებზე 

დაფუძნებული განათლების  გეგმის 

შემუშავება 

362



ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გადამზადებულ/

სერტიფიცირებუ

ლ მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 8

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა  და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელის 

მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადების 

შედეგად 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებული 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელის 

მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  შშმ პირს  

აქვს შეძენილი  პროფესიული და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  

კონკურენტუნარიანია შრომის 

ბაზარზე დასაქმებისათვის

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

                         8  

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061008

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 620 31 000

31 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 31 000

სულ ბიუჯეტი: 31 000

სწავლის პარალელურად სტუდენტების დასაქმების ხელმშემწყობი ღონისძიებების გატარებით სტუდენტებში

შრომითი უნარების განვითარება და დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა

საქართველოს შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობაში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე (25,6 %) საქსტატის

მონაცემებით ახალგაზრდებში აღინიშნება. პრობლემის მიზეზი სამუშაოს დეფიციტის გარდა, სწავლასთან

შეუთავსებელი გრაფიკი, შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ახალგაზრდების კვალიფიკაციისა და უნარების

შეუსაბამობა და სამუშაო გამოცდილების არქონაა. ქვეპროგრამის

ფარგლებში შემუშავდება კოორდინირებული სამოქმედო გეგმა სტუდენტებისათვის პროფესიული, საკვანძო

კომპეტენციებისა და პიროვნული განვითარებისათვის საჭირო თანაბარი პირობების შექმნისათვის; სტუდენტებს

საშუალება მიეცემათ შეიძინონ ახალი უნარ-ჩვევები, მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება, რაც

ერთის მხრივ მათი კარიერული ზრდის პერსპექტივაა და მეორეს მხრივ ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა. 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის სტატუსის მქონე პირი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით ისარგებლებენ:

1. საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირის, დაღუპული ან გარდაცვლილად 

გამოცხადებული, ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის ოჯახის წევრი;                                                                                                   

 2.ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები;

3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში 

რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრები;                                  

4. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები (ან მეურვე/ოჯახის წევრი);

5. იძულებით გადაადგილებული პირები;

6. ეკომიგრანტები;

7. მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტი, რომლის საერთო შეწონილი საშუალო ქულა შედგენს 81 (ოთხმოცდა 

ერთი) ქულას.

დასახელება
პროდუქტები

სტუდენტთა მომზადება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

364



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X

X

X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ელექტრონული ტენდერის 

ორგანიზება სატრენინგო 

მომსახურების შესყიდვა

საქმიანობის აღწერა

შრომის ბაზრის საჭიროებების 

გათვალისწინებით მოკლევადიანი 

განთლების მოდულების 

შემუშავება

ქვეპროგრამის შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება

ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა 

შერჩევა

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

გადამზადებულ ბენეფიციართა 

დასაქმების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მოსარგებლე სტუდენტების შრომითი უნარების განვითარება  სამუშაო გამოცდილების მიღების 

გზით

ქვეპროგრამის მიმდინარეობის 

მონიტორინგი

მონიტორინგის 

შედეგების/ანგარიშის მომზადება,  

და ანალიზი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გადამზადებულ 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 50

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა  და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელი

ს მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადების 

შედეგად 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებული 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკური 

მონაცემების 

ანალიზი

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

პროფ.სასწავლებელი

ს მიერ  მოწოდებული 

ანგარიში

ქვეპროგრამის მოსარგებლე 

სტუდენტების შრომიტი უნარების 

განვითარება  სამუშაო 

გამოცდილების მიღების გზით 

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

                        50  

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061005

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

70 500 35 000

35 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X

დასახელება
პროდუქტები

კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების 

გზით 

 ელექტრონული ტენდერის 

გამოცხადება მომწოდებლის 

გამოსავლენად

საქმიანობის აღწერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

კვალიფიკაციის ამაღლება  არაფორმალური განათლების გზით

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 35 000

სულ ბიუჯეტი: 35 000

პარტნიორ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა პროფესიული უნარების ზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება მათი

სამუშაოზე მდგრადობის უზრუნველსაყოფად

შრომის ბაზრის მოდერნიზაცია საჭიროებს  დასაქმებული შრომითი ძალის უნარების სისტემატურად ამაღლებას 

ახალი საბაზრო მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად. 

ხშირ შემთხვევაში  დამსაქმებლები  დამოუკიდებლად ვერ უზრუნველყოფს   წარმოების შესაძლებლობების 

გაზრდას ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვით, ვინაიდან,  დაბალია ცნობიერება   ადამიანური 

რესურსების დაგეგმვის,  მათი განვითარებისათვის სტაბილური პირობების შექმნის და გრძელვადიანი 

პერსპექტივის დასახვის კუთხით. გარდა ამისა, შრომის ბაზარი მოითხოვს  სამუშაო ძალის მუდმივ განახლებას და 

ზრდას. 

დამსაქმებელს მასთან დასაქმებული კადრების  კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობისათვის სჭირდება 

მხარდაჭერა სწავლების ფინანსების, მეთოდური მასალების განვითარების, ინსტრუქტორების მომზადების მხრივ. 

ამ მხრივ განაკუთრებით მნიშვნელოვანია შრომის უსაფრთხოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

საკითხები. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ორგანიზაციების განვითარებას, უსაფრთხო  და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს 

შექმნას, რაც ორგანიზაციის მდგრად განვითარებას განაპირობებს.                                                                                                   

სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღებით ისარგებლებს 70  ბენეფიციარი
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X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

პარტნიორ ორგანიზაციებში სხავადასხვა პროფესიით დასაქმებული პერსონალის საბაზრო მოთხოვნებისა და

საჭიროებების შესაბამისად  კვალიფიკაციის გაზრდა და   საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.

რეგიონის შრომის ბაზრის 

საჭიროებების გათვალისწინებით 

არაფორმალური განათლების 

მოდულების  შემუშავება 

ქვეპროგრამის შესახებ 

დაინტერესებული მხარეების  

ინფორმირებულობა და ჩართვის 

მსურველი ორგანიზაციების 

რეგისტრაცია

ბენეფიციართა შერჩევა და ჯგუების 

დაკომპლექტება

ტრენინგების ორგანიზება

ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელება

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება  და შეფასება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მონიტორინგის 

ჯგუფისა  და  

ელექტრონული 

ტენდერის შედეგად 

გამოვლენილი 

მომწოდებელის მიერ 

წარმოდგენილი 

ანგარიში

გადამზადებულ/  

სერტიფიცირებულ 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 70

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ტენდერში 

გამარჯვებული 

მიმწოდებელი

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა  და  

ელექტრონული 

ტენდერის შედეგად 

გამოვლენილი 

მომწოდებელის მიერ 

წარმოდგენილი 

ანგარიში

პარტნიორ ორგანიზაციებში სხავადასხვა 

პროფესიით დასაქმებული პერსონალის 

საბაზრო მოთხოვნებისა და საჭიროებების 

შესაბამისად  კვალიფიკაციის გაზრდა და   

საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარება. 

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

                       70  

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ტენდერში 

გამარჯვებული 

მიმწოდებელი

წლის 

განმავლობაში
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

0701
აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 764 810 1 764 810 1 764 810 1 764 810 1 764 810

0705 აგროსექტორის მდგრადი განვითარება 199 410 199 410 199 410 199 410 199 410

0706

სოფლის მეურნეობის განვითარება 

მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის 

გზით

5 214 204 5 214 204 5 075 715 5 075 715 5 075 715

0707 აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 1 828 441 1 828 441 2 296 357 2 296 357 2 296 357

0708 ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 370 000 370 000 200 000 200 000 200 000

0709 მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

0711
მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების 

ხელშეწყობა
146 600 146 600 147 000 147 000 147 000

9 773 465 9 773 465 9 933 292 9 933 292 9 933 292

პრიორიტეტის დასახელება სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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ფორმა# 2.1

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 07 05

პროგრამის დასახელება:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები            797 640          199 410          199 410          199 410          199 410 

სულ ბიუჯეტი:            797 640          199 410          199 410          199 410          199 410 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022  წლები

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ადგილობრივი პროდუქციის 

პოპულარიზაცია, საექსპორტო და 

საინვესტიციო  პოტენციალის ზრდა 

           418 440          104 610          104 610          104 610          104 610 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

აგრარული დარგის განვითარებას კომპლექსური მიდგომები და გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი

ღონისძიებების შემუშავება სჭირდება. სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების ხელისშემშლელი

მრავალი ფაქტორიდან ერთ-ერთს სწორედ წარმოებული პროდუქციის სუსტი კონკურენტუნარიანობა,

ცნობადობის დაბალი დონე და ახალი სარეალიზაციო ბაზრების სუსტი დივერსიფიცირება წარმოადგენს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის ფარგლებში ინტენსიურად ახორციელებს საერთაშორისო

აგრარული გამოფენების, ფორუმების, ფესტივალებისა და კონფერენციების ორგანიზებას, რომლის მიზანია

ხელი შეუწყოს წარმოებული პროდუქციის ცნობადობას, ახალი ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და რეგიონის

საინვესტიციო პოტენციალის ზრდას. პროგრამის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოადგენს სოფლის

მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და

მდგრადობის ამაღლება ექსტენციის მიწოდების საშუალებით, ასევე სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებში

არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით განხორციელდება აგრარული, აგროინჟინერიის და

საბუნებისმეტყველო მიმართულების სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტ-კურსდამთავრებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა

სტაჟირება გაიარონ როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

ცენტრალურ აპარატში, ასევე მის სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში. 

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს აჭარაში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაცია,

დარგში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა

და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება. აგრარული, აგროინჟინერიის და

საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა სტაჟირება, კვალიფიკაციის ამაღლება. 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
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აგრარული ექსტენციის მიწოდება            307 200            76 800            76 800            76 800            76 800 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

პრაქტიკის დანერგვა
             72 000            18 000            18 000            18 000            18 000 

სულ პროგრამა            797 640          199 410          199 410          199 410          199 410 

2018 წელს სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზებით 14 -ჯერ გაიმართა აგრარული

პროდუქციის გამოფენა და ჩატარდა ციტრუსის ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობდა 11 ქვეყნის აგრარულ

სფეროში დასაქმებული 30-მდე კომპანია და მასმედიის წარმომადგენლები. ფორუმის ფარგლებში გაიმართა

ორმხრივი შეხვედრები და საინფორმაციო ტურები. 2018 წელს ექსტენცია ჩატარდა მემცენარეობაში 604 ჰა-ზე,

მეცხოველეობაში, მეთევზეობაში, მეფუტკრეობაში, მეფრინველეობაში და მესათბურეობაში დასაქმებულ 1578

ფერმერთად და აგრომეწარმესთან. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში სტაჟირება გაიარა აგრარული მიმართულების

სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა. 

ჩატარებული საერთაშორისო ღონისძიებების შედეგად მოხდება ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის

ცნობადობის ზრდა, რეგიონის აგრარული სფეროთი დაინტერესებულ პირებს შორის ახალი ბიზნეს

კავშირების დამყარება, საექსპორტო პროდუქციის რეალიზაციის მაჩვენებლების გაუმჯობესება და

ინვესტორთა დაინტერესება. სოფლის მეურნეობის დარგებში ჩატარებული ექსტენციის შედეგად სოფლის

მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო პრაქტიკულ და თეორიულ უნარ-ჩვევებს დაუფლებული

ფერმერები და აგრომეწარმეები. სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა ანაზღაურებადი სტაჟირების გზით

აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა

კვალიფიკაციის ამაღლება, მათი მოტივაციის ზრდა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2019 წლის გამოწვევების გათვალისწინებით შემუშავდა პროგრამა "აგროსექტორის მდგრადი განვითარება"

შემდეგი ქვეპროგრამებით: "ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, საექსპორტო და საინვესტიციო

პოტენციალის ზრდა", რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება საერთაშორისო-საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი,

ასევე დაგეგმილია საერთაშორისო დონორთა და სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება, "აგრარული

ექსტენციის მიწოდება" ფარგლებში განხორციელდება ექსტენციის მიწოდება სოფლის მეურნეობის ცალკეულ

დარგებში დასაქმებულ ფერმერებთან და აგრომეწარმეებთან. ქვეპროგრამის "საგანმანათლებლო და

სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა" მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის

სამინისტროში და მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლის აგრარული,

აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების  სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.
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ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სტაჟირება გავლილი აგრარული, 

აგროინჟინერიის  და 

საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტები და  

კურსდამთავრებულები

10 კაცი

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

070505

2019 წელი

                 104 610 

                 104 610 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

                          1                    50 000                    50 000   

                          1                    30 000                    30 000   

                          1                    24 610                    24 610   

               104 610   

 სამეცნიერო კონფერენცია

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრარული დარგის მიმართულებით საერთაშორისო ფორუმისა და

კონფერენციების ორგანიზება, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონში წარმოებული პროდუქციის საექსპორტო

პოტენციალის ზრდას, ტრადიციული დარგების პარალელურად დამხმარე დარგების განვითარებას.

დასახელება
პროდუქტები

საერთაშორისო-საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი

დონორთა საერთაშორისო კონფერენცია

აგრარული დარგის განვითარებას კომპლექსური მიდგომები და გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი

ღონისძიებების შემუშავება სჭირდება. ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელი ნიადაგურ-კლიმატური

პირობები რეალურ შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ ფერმერებს გააუმჯობესონ წარმოებული

პროდუქციის ხარიხობრივი მაჩვენებლები და გაზარდონ ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის

რაოდენობა, რომელიც მათი მატერიალური კეთილდღეობის საწინდარია. სოფლის მეურნეობის დარგების

განვითარების ხელისშემშლელი მრავალი ფაქტორებიდან ერთ-ერთს სწორედ წარმოებული პროდუქციის

სუსტი კონკურენტუნარიანობა, ცნობადობის დაბალი დონე და სარეალიზაციო ბაზრების ნაკლები

დივერსიფიცირება წარმოადგენს, რომელშიც მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ღონისძიებები სახელმწიფოს

მხრიდან უნდა განხორციელდეს. ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის ფარგლებში ინტენსიურად

ახორციელებს საერთაშორისო აგრარული გამოფენების, ფორუმების, ფესტივალებისა თუ კონფერენციების

ორგანიზებას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს წარმოებული პროდუქციის ცნობადობას, ახალი ბიზნეს

კონტაქტების დამყარებას და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის ზრდას.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზებით, ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ცნობადობის ზრდა,

საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების ხელშეწყობა და რეგიონის საინვესტიციო შესაძლებლობების

წარმოჩენა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, საექსპორტო და საინვესტიციო  პოტენციალის ზრდა 
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ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საერთშორისო-საინვესტიციო  ბიზნეს 

ფორუმის ორგანიზება
X X X

დონორთა საერთაშორისო 

კონფერენციის ორგანიზება
X X X

სამეცნიერო კონფერენციის 

ორგანიზება
X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ცნობადობის ზრდა, რეგიონის აგრარული სფეროთი

დაინტერესებულ პირებს შორის ახალი სამეცნიერო და ბიზნეს კავშირების დამყარება, საექსპორტო

პროდუქციის რეალიზაციის მაჩვენებლების გაუმჯობესება და ინვესტორთა დაინტერესება
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ფორმა # 3.2

დასახელება
2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ფორუმი 1 1 1 1 ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

კონფერენცია            2              2              2              2   ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

განხორციელებული ექსტენცია

ექსტენციას 

დაქვემდებარებული 

ფერმერული მეურნეობა

2400 2400 2400 2400
ფერმერი და 

აგრომეწარმე

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

 კვალიფიკაცია ამაღლებული 

აგრარული, აგროინჟინერიის და 

საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტ-  

კურსდამთავრებულები

სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულების 

სტაჟირება

         10            10            10            10   კაცი

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

მოგროვების 

მეთოდი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

ჩატარებული საერთშორისო  

საინვესტიციო  ბიზნეს ფორუმი,  

დონორთა და სამეცნიერო 

კონფერენცია
აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო
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070506

2019 წელი

76 800

76 800

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

კაცი 8 9 600 76 800

76 800

დასახელება

პროდუქტები

სულ ჯამი

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის

ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრარული სპეციფიკის, ნიადაგურ-კლიმატური პირობების

ცვალებადობის და მავნებელ-დაავადებების ინტენსიურად გავრცელების რისკების გათვალისწინებით

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მიწოდებას განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა ენიჭება,

ვინაიდან ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ეფექტურობა პირდაპირ დამოკიდებულია სასოფლო-სამეურნეო

წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნასთან და მათი სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენების

შესაძლებლობასთან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების

მიწოდება, რისთვისაც აუცილებელია ექსტენციის სერვისის მიწოდებაში მაღალკვალიფიციური აგრარული

დარგის სპეციალისტების ჩართულობა მემცენარეობის, მეცხოველეობის და სხვა დარგების მიხედვით.

იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები

აჭარისათვის დამახასიათებელი სოფლის მეურნეობის სტრატეგიული დარგების მიმართულებით

აუცილებელია შედეგზე ორიენტირებული ექსტენციის სერვისის მიწოდება. ექსტენციის პრაქტიკული

გამოცდილების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია 2019 წლის განმავლობაში შერჩეული იქნას

კვალიფიციური აგროსპეციალისტები 6 თვიანი პერიოდით ექსტენციის ფაზების შესაბამისად. შედეგად

მიწოდებული ექსტენცია იქნება პრაქტიკული, ეკონომიკურად ეფექტური და მდგრადი, რომელშიც

მთლიანობაში ჩაერთვება 2400 ფერმერული მეურნეობა სხვადასხვა დარგების მიმართულებით.

ქვეპროგრამის დასახელება:

შერჩეული აგრარული დარგის სპეციალისტების 

შრომის ანაზღაურება (6 თვე) 

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრარული დარგის სპეციალისტების შერჩევა განხორციელდება საქართველოში

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აგრარული ექსტენციის მიწოდება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X X

ჩატარებული ექსტენციის შედეგად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო პრაქტიკულ

და თეორიულ უნარ-ჩვევებს დაუფლებული ფერმერები და აგრომეწარმეები.                                                                                                                         

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

ღონისძიება

კონკურსის ჩატარება და გამარჯვებულ აგრარული 

დარგის სპეციალისტებთან ხელშეკრულებ(ებ)ის 

გაფორმება

საველე პირობებში ექსტენციის განხორციელება

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი:

378



ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საერთშორისო  საინვესტიციო  

ბიზნეს ფორუმი
                            1   ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

დონორთა საერთაშორისო 

კონფერენცია
                            1   ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

სამეცნიერო კონფერენცია                             1   ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო
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ფორმა # 3.1

070504

2019 წელი

                18 000 

                18 000 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

აგრარული, აგროინჟინერიის  და 

საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტთა და  

კურსდამთავრებულთა სტაჟირება

სტაჟიორების  

ანაზღაურება (10 

სტუდენტ-

კურსდამთავრებული)

6 თვე 3 000               18 000 

              18 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის მიზანი:

აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა

სტაჟირების გზით მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებში არსებული გამოწვევების

გათვალისწინებით აუცილებელია აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების

სტუდენტების და კურსდამთავრებულების სტაჟირება მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში, აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო

მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა სტაჟირება გაიარონ, როგორც

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ასევე მის

სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოკლევადიან პერიოდში (6 თვე)

მოხდება მათი დასაქმება შესაბამისი ანაზღაურებით, რაც თითოეულ სტუდენტს თუ დარგის სპეციალისტს

გაუჩენს მოტივაციას ღრმად დაეუფლონ პრაქტიკულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, ლაბორატორიული

კვლევის საფუძვლებს და ორგანიზაციულ მიდგომებს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ანაზღაურებადი

სტაჟირების და შესაბამისი პრაქტიკული საქმიანობების გავლის შედეგად მოხდება სტუდენტების და

კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად 2019 წელს

დაგეგმილია 10 აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტების და

კურსდამთავრებულების სტაჟირება. 

პროდუქტები

დასახელება

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სტაჟიორების  შერჩევა X

სტაჟიორების  ანაზღაურება  (10 

კაცი)
X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმიდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

სტაჟირება გავლილი, კვალიფიკაცია ამაღლებული აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო

მიმართულების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.   
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ექსტენციას დაქვემდებარებული 

ფერმერული მეურნეობა
2400

ფერმერი და 

აგრომეწარმე

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის  

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ფორმა # 3.2
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ფორმა #2.1

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0707

პროგრამის დასახელება:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები     8 717 512     1 828 441     2 296 357     2 296 357     2 296 357 

სულ ბიუჯეტი:     8 717 512     1 828 441     2 296 357     2 296 357     2 296 357 

2019-2022  წლები

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს საქმიანობასა და მმართველობის სფეროში შედის ციტრუსოვანთა, ვაზის,

ხეხილ-კენკროვანთა სადემონსტრაციო-საკოლექციო, სანერგე და სასათბურე მეურნეობები, ასევე რეგიონში

მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობა. ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“ კომპეტენციის ფარგლებში

მონაწილეობას იღებს დარგობრივი პოლიტიკის განვითარებაში, ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასა და

განხორციელებაში, ხელს უწყობს აგროსასურსათო სექტორში პროდუქციის წარმოების ზრდას, ფერმერთა და

აგრომეწარმეთა ცოდნის და კვალიფიკაციის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის

ტერიტორიაზე არსებული სანერგე მეურნეობებში, აქცენტი გაკეთდება მაღალხარისხიანი, უვირუსო და

ჯიშური თავისებურებებით გამორჩეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნერგების წარმოებაზე.

დასრულდება მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების და ვეტერინარული კლინიკის

ინფრასტრუქტურის მოწყობა. შედეგად შესაძლებელი იქნება მაღალმთიან ზონაზე ადაპტირებული სარგავი

და საჩითილე მასალის წარმოება. აღნიშნული სადედე- სადემონსტრაციო ნაკვეთებში განხორციელდება

სრულფასოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებები. გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობაში ფუნქციონირებს

ქართული სახლი (ღვინის მარანი) და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სარეალიზაციო მაღაზია. ასევე 2019

წლისათვის დაგეგმილია მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ შეძენილი ფუტკრის ოჯახების

(ამანათ-ნაყარის) სუბსიდირება. 

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის აღწერა:

_ ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული აპარატის მოქნილი, მაღალეფექტური და

კოორდინირებული მართვის სისტემის უზრუნველყოფა;

_ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში შრომის ნაყოფიერების ამაღლება და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს

ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება;

_ მაღალტექნოლოგიური სადემონსტრაციო ბაღების მოწყობა, ტექნოლოგიურად აღჭურვილი სანერგე-

სასათბურე და საჩითილე მეურნეობების ჩამოყალიბება, მაღალპროდუქტიული მეცხოველეობა, აგრარულ

ინოვაციებს დაუფლებული ფერმერები და აგროსპეციალისტები. 

_ მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარება და ვეტერინარული კლინიკის

ფუნქციონირება  

_  რეგიონში არსებული მეფუტკრე ფერმერების ფუტკრის  ოჯახებით (ამანათ ნაყარი) უზრუნველყოფა.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული 

უზრუნვეყოფა და მართვა
    1 725 428        431 357        431 357        431 357        431 357 

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე 

მეურნეობების განვითარება
    3 677 415        752 415        975 000        975 000        975 000 

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე 

მეურნეობების და ვეტერინარული კლინიკის 

განვითარების ხელშეწყობა

    2 668 229        448 229        740 000        740 000        740 000 

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა        646 440        196 440        150 000        150 000        150 000 

სულ პროგრამა     8 717 512     1 828 441     2 296 357     2 296 357     2 296 357 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი:

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

ჩაქვის და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში მიმდინარე წელს კონტეინერებში დაიმყნო ვაზის 33000

ცალი, 20 000 ცალი ტრიფოლიატას, ხეხილის 7000 ცალი და კაკლის 2000 ცალი საძირე. წარმოებული იქნა

და სარეალიზაციოდ მომზადდა 18000 ცალი ორ წლიანი და 35 700 ცალი ერთწლიანი მანდარინის

სტანდარტული ნერგი, ხეხილის სხვადასხვა სახეობის 7900 ცალი ნერგი, 24 700 ცალი ვაზის საღვინე და

სასუფრე ჯიშები, კენკროვანი კულტურებიდან 5000 ძირი ჟოლოს ნერგი. ერთ სათბურზე შეიცვლება ფირი;

ფერმერებში დაინერგება ახალი ტექნოლოგიები და ამაღლდება ცნობიერება ფერმერთა ეკონომიკური

შემოსავლების გაუმჯობესების კუთხით. მაღლმთიან აჭარაში მოეწყობა საჩითილე, სანერგე მეურნეობები და

ვეტერინარული კლინიკა. პერსპექტიულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებთან დაკავშირებით არსებულ

ნაკლებ ინფორმირებულობასთან მიმართებაში დაიგეგმება მარკეტინგული ღონისძიებები.

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ბალანსზე რიცხული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სადემონსტრაციო და

სანერგე მეურნეობების ფართობებზე ჩატარებული იქნა აგრო-ტექნიკური სამუშაოები. ციტრუსოვანთა

სანერგეში წარმოებულია 32000 ცალი ციტრუსის ნერგი, ხოლო 2019 წლისათვის სარეალიზაციოდ

დამყნობილი იქნა 42000 ციტრუსის ნერგი. რეგიონში დიდი მოთხოვნილებაა საადრეო მანდარინისა და

ლიმონის ნერგებზე. რეგიონში არსებული ამორტიზირებული ბაღების გასაახლებლად, ციტრუსის სადედე

ნაკვეთებში ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე აღნიშნული რაოდენობის ნერგის წარმოება 9-10

წელიწადში მიიღწევა. რეალიზებული იქნა 14000 ცალი ციტრუსის სტანდარტული ნერგი, 24196 ცალი ვაზის

მწვანე ნერგი და ხეხილ-კენკროვნების 1200 ცალი ნერგი. შეძენილი იქნა ქოთნებში სუბსტრატის შემავსებელი

დანადგარი; დაითესა  70 კგ კაკლის თესლი.

_ მაღალმთიან აჭარაში დაიხვნა სანერგე მეურნეობების ფართობები. სანერგე მეურნეობების ნაკვეთებზე

აგრო-ტექნიკური ღონისძიებების გატარების შემდგომ განხორციელდება, მრავალწლიანი კულტურებით

სადედე-სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა. 

–  ინფორმირებული და კონსულტირებული იქნა 6000-ზე მეტი ფერმერი; 

_ მაღალმთიან აჭარაში, კერძოდ შუახევის მუნიციპალიტეტში დაიწყო სანერგე და საჩითილე მეურნეოების

ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები.
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ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი"-ს სადემონსტრაციო და სანერგე მეურნეობებში გატარებული აგროტექნიკური

ღონისძიებები კერძოდ: ჩაქვის და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში მიმდინარე წელს კონტეინერებში

დაიმყნობა ვაზი 33000 ცალი, ციტრუსი 20 000 ცალი, ხეხილი 7000 ცალი და კაკალი 2000 ცალი.

წარმოებული იქნება და სარეალიზაციოდ მომზადდება 18000 ძირი ორ წლიანი და 35 700 ძირი ერთწლიანი

მანდარინის სტანდარტული ნერგი, ხეხილის სხვადასხვა სახეობის 7900 ძირი ნერგი მათ შორის ერთწლიანი

5600 ცალი, ხოლო 2300 ცალი ორწლიანი ნერგი; ვაზის 24 700 ცალი ნერგი, კენკროვანი კულტურებიდან 5000

ძირი ჟოლოს ნერგი. ერთ სათბურზე შეიცვლება პოლიეთილენის ფირი; ფერმერებში დაინერგება ახალი

ტექნოლოგიები და ამაღლდება ცნობიერება ფერმერთა ეკონომიკური შემოსავლების გაუმჯობესების

კუთხით. ჩატარებული მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებითა და კულტ-ტექნიკური სამუშაოების გზით

მოვლილი იქნება სანერგე მეურნეობების ბაღები, მაღალმთიან აჭარაში მოეწყობა საჩითილე, სანერგე

მეურნეობები და ვეტერინარული კლინიკა.
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ფორმა #2.2

სარეალიზაციოდ 

წარმოებული ნერგი   
91300 95000 95000 95000 ცალი

წარმოებული ნამყენი   29000 38500 38500 38500 ცალი

მიღებული მოსავალი 52000 55000 55000 55000 კგ.

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე 

და საჩითილე მეურნეობების 

განვითარება და 

ვეტერინარული კლინიკის 

ფუნქციონირება.

შუახევის მუნიციპალიტეტში 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით 

მოწყობილი  ვაზისა და 

ხეხილის სანერგე 

მეურნეობები, საჩითილე  

მეურნეობება და 

ვეტერინარული კლინიკა

4 4 4 4 ცალი

რეგიონში არსებული 

მეფუტკრე ფერმერების და 

აგრომეწარმეების ხელშეწყობა

მეფუტკრე ფერმერებისა 

აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული  ფუტკრის 

ოჯახის (ამანათ-ნაყარი) 

სუბსიდირება

1200 1300 1300 1300 ოჯახი

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის 

სანერგე მეურნეობების 

განვითარება

მონიტორინგი 

და 

კორესპონდენცი

ები

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

მიღება-

ჩაბარების აქტი

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების  ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდიდასახელება

შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

გაზომვის 

ერთეული
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ფორმა #3.1

070707

2019 წელი

          752 415 

          752 415 

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის 

სანერგე მეურნეობის 

შტატგარეშე მუშა-

მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (41კაცი)

თვე 12             34 540           414 480 

სანერგე მეურნეობების 

ფუნქციონირების ხარჯები 
თვე 12             17,157           205 884 

სათბურის გადასახური 

ფირის შეცვლა
ცალი                      1             13 400             13 400 

პესტიციდებისა და 

აგროქიმიკატების შესყიდვა
კგ/ლ             15 000                   1,3             19 500 

ცალი             91 300               1,086 99151

          752 415 

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი"ს სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სადემონსტრაციო და სანერგე

მეურნეობების მოვლისათვის ჩატარდება აგრო-ტექნიკური სამუშაოები; შეძენილი იქნება სხვადასხვა ჯიშის

ხილის საძირეები; დაიმყნობა ვაზის, ხეხილისა და ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშები; სარეალიზაციოდ

მომზადდება ვაზის, ერთწლიანი და ორწლიანი სხვადასხვა სახეობის ხეხილისა და ციტრუსის ნერგები.

ასევე კაკლის ნერგის წარმოების მიზნით მომზადდება  საძირეები.

დასახელება

პროდუქტები

 ნერგების წარმოება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

 სანერგე 

მეურნეობების მოვლა 

და ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული მაღალტექნოლოგიური სადედე-სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობების მოვლა და უვირუსო

სარგავი მასალის წარმოება

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X

X X X

X X X

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო

ნაკვეთებზე განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები. ციტრუსოვნების სანერგე

მეურნეობაში წარმოებული იქნება 20000 ცალი ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშის ახალი ნამყენი; ვაზისა და

ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება 7000 ცალი ხეხილის ნამყენი; 2000 ცალი კაკლის ახალი

ნამყენი; კაკლის ნერგის წარმოების მიზნით მომზადდება 15000 ცალი საძირე; ჩაქვის ციტრუსოვანთა

სანერგე მეურნეობაში სარეალიზაციოდ წარმოებული იქნება ციტრუსის ორწლიანი 35700 ცალი და

ერთწლიანი 18000 ცალი ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში სარეალიზაციოდ მომზადდება

5600 ცალი ერთწლიანი და 2300 ცალი ორწლიანი სხვადასხვა სახის ხეხილის ნერგი. სარეალიზაციოდ

წარმოებული იქნება ჟოლოს 5000 ცალი ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში სარეალიზაციოდ

წარმოებული იქნება 24 700 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი; აგროვადებში მიღებული იქნება ციტრუსის მოსავალი

35000 კგ, ყურძნის მოსავალი 13000 კგ. და სხვადასხვა სახის ხეხილის მოსავალი 4000 კგ. ერთ სათბურზე

შეიცვლება გადასახური ფირი.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

ნერგების წარმოება

ღონისძიება

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობის 

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (41 კაცი)

სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირების ხარჯები

სათბურში გადასახური ფირის შეცვლა

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესყიდვა 

(კგ/ლ)                               
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წარმოებული ციტრუსის ახალი ნამყენი                 20 000   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წარმოებული ხეხილის ახალი ნამყენი                   7 000   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წარმოებული კაკლის ახალი ნამყენი                   2 000   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წარმოებული კაკლის საძირე                 15 000   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული 

ციტრუსის ერთწლიანი ნერგი
                35 700   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული 

ციტრუსის ორწლიანი ნერგი
                18 000   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული 

ხეხილის ერთწლიანი ნერგი
                  5 600   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული 

ხეხილის ორწლიანი ნერგი
                  2 300   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული ჟოლოს 

ნერგი
                  5 000   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

სარეალიზაციოდ წარმოებული ვაზის 

ნერგი
                24 700   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

მიღებული ციტრუსის  მოსავალი                 35 000   კგ
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

მიღებული ყურძენის მოსავალი                 13 000   კგ
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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მიღებული ხეხილის მოსავალი                   4 000   კგ
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

ტექნიკურად გამართული (შეცვლილი 

ფირი)   სათბური             
                         1   სათბური

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

070708

2019 წელი

        448 229   

        448 229   

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

თვე                    9             869,33               7 824   

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობებისა და ვეტერინარული კლინიკის მოწყობა,

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნერგებისა და

ჩითილების წარმოება,  კერძო ვეტერინარული სერვისების განვითარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი"-ს მიერ შემუშავებული პროექტებისა და განხორციელებული საქმიანობების

შედეგები ცხადყოფს, რომ არსებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებში, სანერგეებში და სასათბურე

მეორნეობებში, დანერგილი ტექნიკურ-ტექნოლოგიური სიახლეებისა და პრაქტიკული გამოცდილების

სხვა მიკროკლიმატურ ზონებზე განზოგადებისა და აგროღონისძიებების აგროვადებში თავსებადობა,

გარკვეულწილად მიუწვდომელი ხდება გეოგრაფიულად დაშორებულ ან ვერტიკალურად განსხვავებულ

კლიმატურ ზონაში მცხოვრები ფერმერთათვის. ამის მკაფიო გამოხატულება აჭარის დაბლობისა და

მთიანი ზონის განსხვავებულობაშია. 2018 წელს მაღალმთიანი აჭარის ფერმერების საქმიანობის

გაუმჯობესების მიზნით დაიწყო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალი სანერგეებისა და

საჩითილე მეურნეობების სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დასრულდება 2019 წლის

გაზაფხულისათვის. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ვაზისა და ხეხილის სანერგეებისათვის

განკუთვნილ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელდება ცენტრის სარგებლობაში, ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის

სანერგე მეურნეობაში არსებული 3000-მდე ძირი ვაზის ნერგისა და 500-მდე ძირი ხეხილის ნერგის

ჩარგვა; სანერგე და საჩითილე მეურნეობები მოემსახურება მთიანი აჭარის ფერმერებსა და

აგრომეწარმეებს; უკეთ წარმოჩნდება მთის ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე მორგებული სხვადასხვა

ტექნოლოგიური სიახლეები; დაიხვეწება მეურნეობრიობის საწარმოო ნიშნები სამრეწველო,

აგროტურისტულ და მოყვარულ ფერმერულ მიმართულებებად; გაჩნდება ახალი სამუშაო ადგილები,

დასაქმდებიან სპეციალისტები; ფერმერები და აგრომეწარმეები მიიღებენ იმავე ნიადაგურ-კლიმატურ

პირობებში წარმოებულ სარგავ და საჩითილე მასალას; ასევე შუახევის მუნიციპალიტეტში აშენდება

ვეტერინარული კლინიკა; დაინერგება კერძო ვეტერინარული სერვისები.

დასახელება

პროდუქტები

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის  ფუნქციონირების ხარჯები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების და ვეტერინარული კლინიკის განვითარების 

ხელშეწყობა

სულ ბიუჯეტი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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თვე                    9            9 823,3             88 410   

ცალი                    4        81 116,25           324 465   

ცალი                    1               2 500               2 500   

ცალი                    2             12 515             25 030   

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X

X X X

X X

X X

X X X X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე, საჩითილე მეურნეობები და ვეტერინარული

კლინიკა მაღალმთიან აჭარაში;

                                                                                    448 229   

ღონისძიება

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის  ფუნქციონირების ხარჯები

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურება (8 კაცი)

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობის, საჩითილე 

მეურნეობისა და ვეტერინარული კლინიკის 

სამშენებლო სამუშაოები

ვეტერინარული კლინიკის საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობისა 

და  ხეხილის სანერგე მეურნეობის 

სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობის, საჩითილე 

მეურნეობისა და ვეტერინარული კლინიკის 

სამშენებლო სამუშაოები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

ვეტერინარული კლინიკის საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობისა 

და  ხეხილის სანერგე მეურნეობის 

სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურება (8 კაცი)
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მაღალმთიან აჭარაში თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით მოწყობილი ვაზისა და 

ხეხილის სანერგე მეურნეობები

                          2   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მაღალმთიან აჭარაში თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით მოწყობილი საჩითილე 

მეურნეობა

                          1   ცალი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ახალი ვეტერინარული კლინიკა 

მაღალმთიან აჭარაში
                          1   ცალი

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა #3.1

070711

2019 წელი

             196 440 

             196 440 

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

მეფუტკრეობის დარგის განვითარება, მეფუტკრე ფერმერის/აგრომეწარმის მიერ შეძენილი ფუტკრის

ოჯახების (ამანათ-ნაყარის) სუბსიდირების  გზით.   

ქვეპროგრამის აღწერა:

მეფუტკრეობა აჭარის სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგია. რეგიონის მთაგორიანი რელიეფი და

მისი მრავალფეროვანი ფლორა საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ფუტკრის ოჯახებისა და მეფუტკრეების

რაოდენობა რისთვისაც აუცილებელია მიზანმიმართულად განხორციელდეს ფუტკრის ოჯახების

გამრავლება. თაფლოვანი მცენარეების მაღალი პოტენციური შესაძლებლობის მიუხედავად აჭარაში 2018

წელს ფუტკრის ოჯახების კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა, რაც გამოწვეულია ფუტკრის დაავადებებით:

ვაროატოზი, აკარაპიდოზი, ბრაულოზი, ნოზემატოზი, ამერიკული სიდამპლე, ევროპული სიდამპლე და

სხვა დაავადებები რომლებმაც მნიშვნელოვან ზიანი მიაყენეს მეფუტკრე ფერმერებს. 2018 წლის

განმავლობაში ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი ახორციელებდა აგრარული ექსტენციის მიწოდების ქვეპროგრამას,

რომლის ფარგლებშიც ყველა მუნიციპალიტეტის მეფუტკრე ფერმერებს, ფუტკრის ოჯახების მოვლისა და

წამლობითი ღონისძიებების თაობაზე მიეწოდათ ინფორმაცია, თუმცა ფუტკრის დაავადებების

გავრცელებისათვის შექმნილმა ხელსაყრელმა გარემო პირობებმა ფუტკრის ოჯახების განვითარება შეაფერხა.

სწორედ ამიტომ აუცილებელია ფუტკრის ოჯახების გამრავლების ხელშემწყობი ღონისძიებების

განხორციელება კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეფუტკრე ფერმერების და

აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახების (ამანათ-ნაყარის) სუბსიდირება, რაც ხელს

შეუწყობს სამომავლოდ ფუტკრის ოჯახების გამრავლებას და მეფუტკრეობის დარგის განვითარებას. 

მეფუტკრე ფერმერი/აგრომეწარმე თვითონ შეარჩევს ფუტკრის ოჯახის მწარმოებელს, საიდანაც

განახორციელებს ფუტკრის ოჯახის შესყიდვას, ხოლო მის მიერ წარმოდგენილი პირველადი დოკუმენტების

საფუძველზე გაფორმებული სამმხვრივი ხელშეკრულებით (მეფუტკრე ფერმერი/აგრომეწარმე, ფუტკრის

ოჯახის მწარმოებელი და აგროსერვის ცენტრი) გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აგროსერვის

ცენტრი ფუტკრის ოჯახის მწარმოებელთან განახორციელებს შესაბამის ანგარიშსწორებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-ნაყარი) ღირებულება დაფინანსდება სრულად -

სახელშეკრულებო ღირებულების 100 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით

განსაზღვრული ერთეულის ღირებულებისა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების შერჩევას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ბენეფიციართა

შესარჩევი კომისია ამავე კომისიის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად.  
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რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი 

(ლარი)
სულ (ლარი)

12                  5 160                61 920 

12                  1 210                14 520 

                 1 200                100,00              120 000 

ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შტატგარეშე მუშა მოსამსახურეთა 

ანაზღაურება  (5 ადამიანი)
X X X X

ფუნქციონირების ხარჯები X X X X

ფერმერების/აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება
X X X

ქვეპროგრამის ფარგლებში თვითმართველი ქ.ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და

ხულოს მუნიციპალიტეტების მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული 1200

ფუტკრის ოჯახის ღირებულება სუბსიდირებულია. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

ფერმერების/აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული ფუტკრის 

ოჯახის სუბსიდირება

                                                                     196 440 

შტატგარეშე მუშა მოსამსახურეთა ანაზღაურება  (5 ადამიანი)

ფუნქციონირების ხარჯები

დასახელება

პროდუქტები
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მეფუტკრე ფერმერებისა აგრომეწარმეების 

მიერ შესყიდული  ფუტკრის ოჯახის 

(ამანათ-ნაყარი) სუბსიდირება

                   1 200   ოჯახი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                0708

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 970 000 370 000 200 000 200 000 200 000

სულ ბიუჯეტი: 970 000 370 000 200 000 200 000 200 000

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა#2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება

სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                          2019-2022 წლები

ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება და სურსათის უვნებლობის, ცხოველთა

ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის მიზნებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების

შესაბამისი კვლევების (ტესტირების) წარმოება; 

მცენარეთა დაცვის და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის ხელშეწყობა; „ევროკავშირთან ღრმა და

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების (DCFTA) ეფექტიანი

იმპლემენტაცია და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან დასაახლოებელი სამართლებრივი აქტების ეტაპობრივი შესრულება;                                                                                                                                                        

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი

თანამედროვე კვლევის მეთოდების დანერგვა; ევროკავშირის მოთხოვნების სრულად

დასაკმაყოფილებლად უახლესი აპარატურის შეძენა, კვლევის ახალი მეთოდების დანერგვა და

აკრედიტაცია; საერთაშორისო ლაბორატორიათაშორის კვლევებში მონაწილეობა; კადრების მოზიდვა,

სწავლება/გადამზადება და სტაჟირება თანამედროვე მეთოდოლოგიებში, ახალი მეთოდების ვალიდაცია;

ფერმერებისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მოქნილი სერვისის მიწოდება; სოფლის მეურნეობის

დარგების განვითარების მიზნით სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში

მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა.

სასმელი, ზღვის, აუზებისა და წყალსატევების წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათის

ნიმუშების ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური კვლევები; გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების

აღმოჩენა და რაოდენობრივი კვლევა, პათოგენების დეტექცია, ტრანსლოკაციური ანალიზი,

აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების შემცველი ელემენტების გამოკვლევები, მცენარეთა სოკოვანი და

ვირუსული დაავადებების დიაგნოსტიკა.

საველე პირობებში მოძრავი ლაბორატორიის მეშვეობით საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების

გამოკვლევა, ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლების დადგენა, გამოკვლევების შედეგების შესაბამისად

ფერმერებზე რეკომენდაციების გაცემა.
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ლაბორატორიული კვლევითი 

მომსახურება
970 000 370 000 200 000 200 000 200 000

სულ პროგრამა 970 000 370 000 200 000 200 000 200 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

ლაბორატორიული კვლევების შედეგების მონაცემთა ბაზის შექმნა; საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) ეფექტიანი იმპლემენტაციისთვის კერძო

სექტორის ცნობიერების ამაღლება სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით; საერთაშორისო

(მათ შორის ევროკავშირის) ლაბორატორიებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; სპეციალისტების

სწავლება/გადამზადება/სტაჟირება; ბიზნესოპერატორებთან სისტემატიური კომუნიკაცია სურსათის

უვნებლობის საკითხებზე (შეხვედრების ორგანიზება და აქტიური თანამშრომლობა); სურსათის

უვნებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის მიმართულებით

საექსტენციო საქმიანობის გაძლიერება და წარმოება;

სურსათის ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა, კვლევის საერთაშორისო მეთოდების

დანერგვა, ნიმუშების რაოდენობის, სურსათის სახეობებისა და საკვლევი პარამეტრების შერჩევა

საფრთხეების ადეკვატურად, რაც უზრუნველყოფს სამომხმარებლო ბაზრის დაცვას და პროდუქციის

ექსპორტის ხელშეწყობას; 

საექსტენციო საქმიანობის გაძლიერებისა და ფერმერებისთვის უფრო მოქნილი სერვისის მიწოდების

მიზნით თანამედროვე ტიპის მოძრავი ლაბორატორიისა და ევროკავშირის მოთხოვნების სრულად

დასაკმაყოფილებლად უახლესი აპარატურის  შეძენა;

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და

ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების  დაცვა;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

სამამულო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;                                                     

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის ზრდა;         

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

ლაბორატორიულმა კვლევითმა ცენტრმა გააფართოვა ლაბორატორიული კვლევების სფერო. შეძენილია

თანამედროვე აპარატურა, გადამზადდა ახალგაზრდა სპესიალისტები, გაუმჯობესდა ლაბორატორიის

ფინანსური მდგომარეობა.  

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

2019 წელს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი გეგმავს ლაბორატორიული კვლევების სფეროს

გაფართოებას ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად და  საკუთარი შემოსავლების ზრდას.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

მოსახლეობის ხარისხიანი 

საკვები პროდუქტებითა 

და სასმელი წყლით 

მომარაგებისა და 

ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის 

უსაფრთხო გარემოს რისკ-

ფაქტორების შემცირება;   

ჩატარებული  სასმელი, 

ზედაპირული, ჩამდინარე, 

ზღვის, აუზებისა და 

წყალსატევების წყლის, 

მცენარეული და ცხოველური 

წარმოშობის კვების 

პროდუქტების, ცხოველის 

საკვების  ნიმუშების 

ლაბორატორიული კვლევები;  

პრევენციული ღონიძიებები

16000 16000 16000 16000 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიულ

ი კვლევითი 

ცენტრი";  

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

ცენტრი; 

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკური

წარმოებული პროდუქციის  

კონკურენტუნარიანობა

გამოკვლეული მცენარეთა 

საკარანტინო და სხვა მავნე 

ორგანიზმები 

500 500 500 500 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიულ

ი კვლევითი 

ცენტრი";  

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკური

ნიადაგის ნაყოფიერების 

ამაღლება

აგროქიმიურად 

გამოკვლეული ნიადაგის 

ნიმუშები

150 150 150 150 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიულ

ი კვლევითი 

ცენტრი";   

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკური

მოგროვების 

მეთოდისაბაზისო    

ნიმუშის/სინჯის რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორი

ული 

კვლევითი 

ცენტრი";

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #2.1

0709

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       1 000 000          250 000          250 000          250 000          250 000 

სულ ბიუჯეტი:       1 000 000          250 000          250 000          250 000          250 000 

საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სოფლის

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით წინა

წლებში სამრეწველო მანდარინის რეალიზაციის ხელშემწყობი პროგრამა - განახორციელა, რომლის

ფარგლებშიც გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ

არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,10 ლარის ოდენობით. 2017 და 2018 წლის ციტრუსის

სეზონზე ანალოგიური პროექტი განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან. აქედან გამომდინარე არასტანდარტული ციტრუსის ზემოთ აღნიშნული სუბსიდირების პრაქტიკა

წარმოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერის, ასევე რეგიონის

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების მიმართულებით. 

გადამუშავებული არასტანდარტული ციტრუსი წარმოადგენს ნედლეულს ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქციისა,

როგორიცაა მანდარინის კონცენტრატი, პიურე, ეთერზეთი და სხვა, რომლებიც რეგიონის რეალური საექსპორტო

პოტენციალია. სწორედ ამიტომ დაგეგმილია „ციტრუსის რეალიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში“

განხორციელდეს „წლის ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა. ასევე 2019 წლის

იანვარში გათვალისწინებულია 2018 წელში ციტრუსის გადამამუშავებელი კომპანიების მიერ სამრეწველო

გადამუშავების მიზნით მიღებული მანდარინის (არასტანდარტული) სუფსიდირება, მიღების პროცესის

უწყვეტობიდან გამომდინარე.

მეციტრუსეობა რეგიონის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია, რომლის განვითრების მიმართულებით

რეგიონში ბოლო წლებში არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება განხორციელდა როგორც თანამედროვე

აგროტექნოლოგიური სიახლეების ასევე ციტრუსის შეფუთვა-დახარისხების, დაკალიბრებისა და გადამუშავების

მიმართულებით. ციტრუსის გადამამუშავებელი და ტარის მწარმოებელი ახალი საწარმოების ამოქმედებით,

შესაძლებელი გახდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შეფუთული პროდუქციის წარმოება. ასევე

რეგიონში სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს საწარმოები არასტანდარტული და საკონსერვო მანდარინის

ნაყოფის ქარხნული გადამუშავების კუთხით. 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დასახელება:

მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - "აგროსერვის ცენტრი"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019 – 2022 წლები

რეგიონის მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერა და ციტრუსის გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების

ხელშეწყობა 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:        

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:
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დასახელება სულ 2019  წელი 2020  წელი 2021  წელი 2022  წელი

ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა
      1 000 000          250 000          250 000          250 000          250 000 

სულ პროგრამა       1 000 000          250 000          250 000          250 000          250 000 

წინა წლების გამოწვევების გათვალისწინებით პროგრამა ორიენტირებული იქნება რეგიონში წარმოებული

არასტანდარტული და საკონსერვოდ გადასამუშავებელი მანდარინის ხელშეწყობაზე და სამომავლოდ ციტრუსის

საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე.

2019 – 2022 წლის საშუალოვადიან პერიოდში ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი"-ს მიერ ციტრუსის რეალიზაციის

ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების/ქვეპროგრამების საშუალებით განხორიელდება არსებული პრობლემების

სიღრმისეულად შესწავლა და მათ შემდგომ მოგვარების გზების დასახვა; გაიზრდება მეციტრუსე ფერმერთა და

აგრომეწარმეთა შემოსავლები. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა ფორმებით ინფორმაციის მიწოდება, კერძოდ:

მეციტრუსე ფერმერთა უმრავლესობა უკეთესად გაიცნობს ნედლეულის წარმოებისა და შენახვის თანამედროვე

ტექნოლოგიებს,  ციტრუსის პერსპექტიულ ჯიშებს, ბაზრის კონიუნქტურას და სხვა აქტუალურ საკითხებს        

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ - "აგროსერვის ცენტრი", რომელიც ქვეპროგრამებით გათვალისწინებულ

სუბსიდირებას მოახდენს რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების საშუალებით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

2018 წელს ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი"-ს მიერ განხორციელდა მეციტრუსე ფერმერთა მიერ ციტრუსის

რეალიზაციის, კერძოდ არასტანდარტული ნაყოფის გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიება, რა დროსაც

სუბსიდირებული იქნა 6750 ტონაზე მეტი სამრეწველო მანდარინი

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:
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ფორმა #2.2

დასახელება
2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ა(ა)იპ - 

"გროსერვის 

ცენტრი"

ა(ა)იპ - 

"გროსერვის 

ცენტრი"

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

რეგიონში წარმოებული  

მანდარინის სამრეწველო 

გადამუშავების ხელშეწყობა 

2500 2500 2500
სუბსიდირებული 

მანდარინი
2500 ტონა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

402



ფორმა #3.1

070901

ქვეპროგრამის დასახელება

2019 წელი

250 000

250 000

რაოდენობა, კგ ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2 500 000 0,1 250 000

250 000

აჭარაში ციტრუსოვნებს 6000 ჰა-მდე ფართობი უკავია, რომლის ძირითადი ნაწილი მანდარინის

კულტურაზე მოდის. რეგიონში მეციტრუსეობით დაკავებულია 23 000–მდე ფერმერი. ყოველწლიურად

იწარმოება საშუალოდ 60–70 ათასი ტონა ციტრუსოვანთა ნაყოფი, რომლის 50 %–ზე მეტი გადის

ექსპორტზე. საექსპორტო ბაზრებს წარმოადგენს უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია, მოლდოვა, აზერბაიჯანი,

სომხეთი, ყაზახეთი და სხვა ქვეყნები. 2012 წლიდან რეგიონში ფუნქციონირებს რამოდენიმე ათეული

ციტრუსის მიმღებ-დამხარისხებელი საწარმო და მათ შორის ციტრუსი გადამამუშავებელი საწარმოებიც,

რომლებიც აღჭურვილი ევროსტანდარტის შესაბამისი დანადგარ-მოწყობილობებით.

დღეისათვის მეციტრუსე ფერმერთა უმრავლესობა ნაკლებად იცნობს ნედლეულის წარმოებისა და შენახვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რის გამოც რეგიონში წარმოებული ციტრუსის არასტანდარტული ნაყოფების

წილი საკმაოდ დიდია. თუმცა მიუხედავად ამისა არასტანდარტული ციტრუსი წარმოადგენს ნედლეულს

ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქციისათვის, როგორიცაა მანდარინის კონცენტრატი, პიურე, ეთერზეთი და

სხვა, რომლებსაც რეგიონში გააჩნიათ რეალური საექსპორტო პოტენციალი. სწორედ ამიტომ მიმდინარე

ეტაპზე არასტანდარტული ციტრუსის სუბსიდირების პრაქტიკა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას,

როგორც მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერის, ასევე რეგიონის გადამამუშავებელი მრეწველობის

განვითარების მიმართულებით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ა(ა)იპ-„აგროსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რეგიონის მეციტრუსე ფერმერთა ხელშეწყობა სამრეწველო მანდარინის რეალიზაციის მიმართულებით და

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების სტიმულირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მანდარინის არასტანდარტული და საკონსერვო გადამუშავების მიზნით

გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ ერთ კილოგრამ

არასტანდარტულ მანდარინზე სახელმწიფოს მხრიდან გცემული იქნება სუბსიდია 0,10 ლარის

ოდენობით. ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენრტი“ ციტრუსის სეზონისათვის

შექმნილ საკოორდინაციო ჯგუფის მეშვეობით.

სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა
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ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შესაბამისი სამრთლებრივი აქტების 

გამოცემა
x x

დადგენილი წესის შესაბამისად 

სუბსიდიის თანხის გაცემა
x x

რეგიონში გადამუშავებული არასტანდარტული ციტრუსი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი:
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორი

გაზომვის 

ერთული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სუბსიდირებული 

სამრეწველო მანდარინი
2500000 კგ

ა(ა)იპ აგროსერვის 

ცენტრი

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ აგროსერვის 

ცენტრი

პროგრამის 

განხორციელების 

პროცესში უშუალო 

მონაწილეობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა #2.1

0711

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 587 600 146 600 147 000 147 000 147 000

სულ ბიუჯეტი: 587 600 146 600 147 000 147 000 147 000

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019-2022  წლები

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლება

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მეცხოველეობა ძირითადად წარმოდგენილია მსხვილფეხა რქოსანი

პირუტყვის სახით. სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ რეგიონში ამ მხრივ საგრძნობი კლებაა, რაც

ძირითადად გამოწვეულია დაბალპროდუქტიულობითა და ჯიშობრივი გაუარესებით. ყოველივე ამან

განაპირობა ჯიშგანახლების აუცილებლობა, რომელიც ხელოვნური განაყოფიერების გზით უნდა

განხორციელებულიყო. ვინაიდან აღნიშნული სერვისული მომსახურება საგრძნობ ფინანსურ რესურს

მოითხოვდა 2012 წლიდან გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ჯიშგანახლების პროგრამა.

ხოლო 2016 წლიდან პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების დაფინანსება ხორციელდება საბიუჯეტო

სახსრებით.

2016 წელს აგროსერვის ცენტრმა ავტსტრიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით დაიწყო პროექტი

"ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში ფაზა 2" . პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს ქობულეთისა

და ხულოს მუნიციპალიტეტებში აშენდა თანამედროვე ტიპის ვეტ კლინიკები და აღიჭურვა თანამედროვე

ვეტერინარული ხელსაწყოებით. რომლებიც გადაეცათ კერძო ვეტერინარ სპეციალისტებს სარგებლობაში.

თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი კლინიკების მეშვეობით სხვადასხვა ვეტერინარული

მომსახურებიდან სპეციალისტებს გაუჩნდებათ შემოსავლები, მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების

მომსახურებიდან. 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების, მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და

კერძო ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით 2018 წელს პროგრამით განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი

პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება. 2019 წელს პროგრამით

განხორციელდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების

თანადაფინანსება პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 60

ლარით, საიდანაც ფერმერის მიერ ერთი სული ფურის განაყოფიერებაზე გადასახდელი თანხა იქნება

ღირებულების 17% (10 ლარი) მღალმთიან რეგიონში (ქედა, შუახევი და ხულოს მუნიციპალიტეტები) ხოლო

ქ. ბათუმი, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტბში იქნება 50%. (30 ლარი) ხოლო დარჩენილი

თანხის სუბსიდირებას განახორციელებს ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი" პროგრამაში ჩართულ სპეციალისტებზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:
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რაოდენობა 

თვე/ცალი

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

12 2675 32 100

12 1375 16 500

2600 37,6923 98000

          146 600 

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X

X X X X

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები

თანადაფინანსების წესის შემუშავება და  შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების გამოცემა

დადგენილი წესის შესაბამისად თანადაფინანსების 

თანხების გაცემა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების 

თანადაფინანსება 

მიმდინარე წელს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების მიზნით, ხელოვნურად განაყოფიერდება

2600 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. ფერმერების ნაკლებ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით

დაიგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები, რაც შემდგომ წლებში შესაძლებლობას მიცემს ვეტერინარებს კერძო

ვეტერინარიის პირობებში განხორციელონ იგივე მომსახურება სუბსიდირების გარეშე.

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზრაურება (3 კაცი)

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი: 

ჯიშგანახლების მიზნით, ხელოვნური გზით განაყოფიერებული 2600 ფური

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების მიზნით ხელოვნური

განაყოფიერების გზით 2018 წელს განაყოფიერებული იქნა 2250 სული ფური.

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

 პროგრამის ადმინისტრირება  

შტატგარეშე 

მოსამსახურეთა 

ანაზრაურება (3 კაცი)

პროგრამის 

ადმინისტრირების 

ხარჯები

დასახელება

პროდუქტები
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ფორმა #2.2

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ხელოვნური გზით 

განაყოფიერებული 

მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი  (ფური) 

     2 600      2 600      2 600    2 600 სული
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:        07 06 

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 20 441 349 5 214 204 5 075 715 5 075 715 5 075 715

სულ ბიუჯეტი: 20 441 349 5 214 204 5 075 715 5 075 715 5 075 715

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამით დასახული მიზნის მისაღწევად საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი ქვეპროგრამები: 1)

ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა; 2) სასათბურე

მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა; 3) მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო

კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა; 4) სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური

საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 5) მცირე გადამამუშავებელი

ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; 6) ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება; 7) ვენახის ფართობებისათვის

რკინა - ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა

მცირე მექანიზაციის ხელშეწყობით, მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა; მეცხოველეობისათვის მაღალი კვებითი ღირებულების საკვებით

უზრუნველყოფა; მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიებით დამზადებული უსაფრთხო პროდუქცის

წარმოება, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა; მევენახეობის დარგის განვითარება, სასოფლო -

სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ინტენსიფიკაციის დონის ამაღლება და ფერმერთა და აგრომეწარმეთა

შრომის ნაყოფიერებისა და შემოსავლების გაზრდა.    

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაციის მიზნით მრავალწლიანი სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარება, სასათბურე მეურნეობების განვითარების გზით

რეგიონისათვის ახალი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ფუნქციის მინიჭება, მეცხოველეობის

საკვები ბაზის გაუმჯობესება, სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის

ეფექტურობის ამაღლება, მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა, ნიადაგის

პროდუქტიულობის ამაღლება, მევენახეობის დარგის განვითარება, ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის ფორმირება, იმპორტირებული

პროდუქციის ქართული პროდუქციით ჩანაცვლება, ექსპორტის გაზრდა, გადამამუშავებელი საწარმოების

ნედლეულით უზრუნველყოფა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სოფლად მოსახლეობის

სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2019 - 2022 წლები
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დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021  წელი 2022  წელი

აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და 

განხორციელება
2 197 972 549 493 549 493 549 493 549 493

ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო - 

სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა

622 574 622 574 0 0 0

სასათბურე მეურნეობების განვითარების 

ხელშეწყობა
2 165 215 635 215 510 000 510 000 510 000

მაღალეფექტური მრავალწლიანი 

სასოფლო - სამეურნეო კულტურების 

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა

2 548 568 524 642 674 642 674 642 674 642

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის 

ტექნიკური  საშუალებებით  ფერმერთა 

და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობა

7 982 320 1 770 580 2 070 580 2 070 580 2 070 580

ვენახის ფართობებისათვის რკინა - 

ბეტონის საყრდენი ბოძებით 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

258 000 60 000 66 000 66 000 66 000

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების 

ხელშეწყობა
3 490 500 805 500 895 000 895 000 895 000

მცირე გადამამუშავებელი 

ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა
1 176 200 246 200 310 000 310 000 310 000

სულ  პროგრამის  ბიუჯეტი: 20 441 349 5 214 204 5 075 715 5 075 715 5 075 715

ქვეპროგრამებს განახორციელებს ა(ა)იპ "აგროპროექტების მართვის ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს

ბენეფიციართა შერჩევას და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საქონლის ბენეფიციარებზე გადაცემას

ქვეპროგრამებში გათვალისწინებული პირობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ა) ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო -

სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტში

აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობის დასრულება და მოწყობა, აგრეთვე სხვა მუნიციპალიტეტებში

არსებული მომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ბ) სასათბურე

მეურნეობ(ებ)ის მოწყობა; გ) მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენება; დ) სოფლის

მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების მიწოდება; ე) მცირე გადამამუშავებელი

ტექნოლოგიებით დამზადებული უსაფრთხო პროდუქცია; ვ) ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით

სასუქების მიწოდება; ზ) ვენახის გაშენებისათვის საჭირო რკინა - ბეტონის ბოძების მიწოდება;   
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2019 წლის პროგრამა „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის

გზით“ წარმოდგენილია შემდეგი ქვეპროგრამებით კერძოდ: 1) „ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო -

სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა"; 2) „სასათბურე მეურნეობების განვითარების

ხელშეწყობა“; 3) „მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების

განვითარების ხელშეწყობა"; 4) , ,,სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა

და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშწყობა"; 5),,მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის

ხელშეწყობა"; 6) ,,ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა"; 7) ,,ვენახის ფართობებისათვის რკინა -

ბეტონის  საყრდენი   ბოძებით   უზრუნველყოფის ხელშეწყობა". 

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

4) ,,მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების

ხელშეწყობა" ფარგლებში რეგიონის 39,5 ჰა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე თანადაფინანსებით გაშენდა

ინტენსიური და ნახევრად ინტენსიური კაკლის, მოცვის, ვაზის, საადრეო მანდარინის და სხვადასხვა

მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურების თანამედროვე ბაღები; 5) ,,სოფლის მეურნეობის

მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა"

ფარგლებში რეგიონის ფერმერებს და აგრომეწარმეებს თანაგადახდით გადაეცათ 3359 ერთეული ბაღის

მობილური შემასხურებელი (შესაწამლი) აპარატი და 351 ერთეული მოტობლოკი სათიბელას

კომპლექტაციით; 6),,რძის წარმოება - რეალიზაციის ხელშეწყობა" ფარგლებში შესყიდულია

ატოსატრანსპორტო საშუალება (რეფრეჟერატორით), რძის შეგროვებისათვის საჭირო მათარები და

ლაბორატორიული ხელსაწყოები; 7) ,,ვენახის ფართობებისათვის რკინა -ბეტონის საყრდენი ბოძებით

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა" ფარგლებში რეგიონის მევენახეობის სექტორში დასაქმებულ ფერმერებს და

აგრომეწარმეებს თანაგადახდის პრინციპით გადაეცა 3333 ერთეული ვენახის საყრდენი რკინა -

ბეტონის(შპალერი) ბოძები.

2018 წელს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის პროგრამის "სოფლის მეურნეობის განვითარება

მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით" ფარგლებში განხორციელებული იქნა ქვეპროგრამები:

1) ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის

ფარგლებში ქობულეთის, ქ. ბათუმისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში აშენდა, ხოლო ხულოსა და შუახევის

მუნიციპალიტეტში დაიწყო აგრომომსახურების ცენტრების მშენებლობა, ცენტრები აღჭურვილია სასოფლო-

სამურნეო პროდუქციის დამხარისხებელი, შემფუთავი ტექნოლოგიური ხაზებით, სამაცივრე სისტემებით,

სატრანსპორტო საშუალებით და სხვა საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინვენტარით; 2) "სასათბურე

მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა" ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა

სასათბურე მეურნეობის მშენებლობა, სათბურები აღჭურვილია ადგილის ლოკალურ პირობებზე მორგებული

ეფექტური ტექნოლოგიებით. აგროპარკის მოწყობის მიზნით დაიწყო ინფრასტრუქტურული ობიექტების

მშენებლობა, კერძოდ მშრალი სასაწყობე მეურნეობა, სამაცივრე მეურნეობა, გარე განათება და სხვა.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აგროპარკის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდება

ორწლიანი სახელმწიფო შესყიდვების გზით. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სათბურის

მოწყობისათვის საჭირო მასალები (ლითონის კარკასის, პოლიეთილენის ფირი, ფანჯარა, მწერსაწინააღმდეგო

ბადე და მონტაჟი) ერთ კვ.მ.სათბურზე 50 ლარით. სულ დაფინანსდა რეგიონში 5000 კვ.მ მიწის ფართობზე

მოწყობილი სასათბურე მეურნეობები; 3) "მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურების

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა", ფარგლებში ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს თანაგადახდის

პრინციპით გადაეცათ 52 500 კგ ''სილვანას,, ჯიშის კარტოფილისა და 48 000 კგ ,, ლუბაშა"-ს ჯიშის ნიორის

სათესლე/სარგავი მასალა  შესაბამისი ჰერბიციდებით, მინერალური და ორგანული სასუქებით; 
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1. 2019 – 2022 წლის საშუალო ვადიან პერიოდში გაძლიერდება სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების

მხარდაჭერა. აგრომომსახურებისა და ლოჯისტიკის ცენტრების ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს

ადგილობრივ ფერმერთა კონსოლიდაციას, სამომხმარებლო ბაზარზე ფერმერთა თავისუფალ წვდომას,

საოჯახო და კომერციული მეურნეობების მიერ წარმოებული პროდუქციის მარკეტინგულ უზრუნველყოფას,

საერთაშიროსო სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას, ფერმერის ნამეტი

პროდუქციის უდანაკარგოდ რეალიზაციასა და ფინანსურ შემოსავლების ზრდას. შესაბამისად, ხელი შეეწყობა

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას, გაუმჯობესდება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის

ეკონომიკური მდგომარეობა. რეგიონის დაბლობ ზონას სასათბურე მეურნეობების განვითარების

ხელშეწყობით მიენიჭება ახალი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება და ფუნქცია, ასევე იმპორტის

ჩანაცვლებისა და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა სასათბურე მეურნეობები,

სადაც დაინერგება მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიები, რაც უზრუნველყოფს ბოსტნეულის წარმოების

გაზრდას და სასურსათო ბაზრის მომარაგების შესაძლებლობას, ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს დახურულ

გრუნტში მიეცემათ მაღალპროდუქტიული ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენების

შესაძლებლობა. 

ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გზით გაშენდება მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო -

სამეურნეო კულტურები. მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვით ფერმერებსა და

აგრომეწარმეებს შესაძლებლობა მიეცემათ აწარმოონ უსაფრთხო პროდუქცია, განავითარონ მეფუტკრეობის

დარგი, დანაკარგების მაქსიმალური შემცირებით განახორციელონ ღვინის შენახვა და ხარისხის კონტროლი,

თხილის სარჩევი დანადგარის გამოყენებით გაზარდონ შრომის ნაყოფიერება და შემოსავლები. მცირე

მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები მეცხოველეობისათვის მყარი საკვები ბაზის შექმნის მნიშვნელოვანი

პირობაა, სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მავნებელ - დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური

ღონისძიებების განსახორციელებლად მიწოდებული იქნება მძლავრი მობილური სითხე გამფრქვევი

აპარატები, გაიზრდება წარმოებული სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი

მაჩვენებელი, სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებით მომზადდება ნიადაგი და დაითესება

მარცვლოვანი, პარკოსანი, საკვები და ტექნიკური კულტურები, დამზადდება მაღალი კვებითი

ღირებულების საკვები, თანამედროვე ტიპის ორგანული სასუქის გამოყენებით გაიზრდება ნიადაგის

პროდუქტიულობა, 7 ჰექტარი ვენახის ფართობი მოეწყობა რკინა - ბეტონის ბოძებით. ზემოთ აღნიშნული

ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიური და აგროტექნიკური სიახლეების ფართო

მაშტაბით   დანერგვის   შესაძლებლობას იძლევა.
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ფორმა #2.2

2019 

წელი

2020  

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ადგილობრივად 

წარმოებული სასოფლო - 

სამეურნეო პროდუქტების 

რეალიზაციის ხელშეწყობა

საწარმოო საშუალებებით 

აღჭურვილი ფუნქციონირებადი 

მომსახურების ცენტრები, 

შესაბამისად მოწყობილი 

ინფრასტრუქტურით

5 0 0 0 ერთეული

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი 

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

სასათბურე მეურნეობის 

განვითარება

სასათბურე მეურნეობში   

წარმოებული ბოსტნეული 

კულტურების  რაოდენობრივი 

და ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

გაუმჯობესება

28000 29000 29000 29000 კვ.მ

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი 

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

მრავალწლიანი ხეხილოვანი 

კულტურის  ბაღების  

გაშენება

ინტენსიური ტექნოლოგიებით 

გაშენებული ხეხილოვანი  ბაღები
51.4 53 53 53 ჰა

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

 სოფლის მეურნეობის 

მექანიზაციის ტექნიკური 

საშუალებებით ფერმერთა 

და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფა

თანამედროვე ტიპის 

მექანიზაციის საშუალებების 

გამოყენებით შემსუბუქებული 

ხელით შრობა და 

გაუმჯობესებული 

აგროტექნიკური ფონი

6750 7000 7000 7000 ჰა

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი  

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

მცირე გადამამუშავებელი 

ტექნოლოგიების 

ხელშეწყობა

მატერიალური დანახარჯების 

დაზოგვით, სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის შენახვის, 

უსაფრთხო გადამუშავების და 

სამუშაო ძალის შემსუბუქების 

უზრუნველყოფა

1400 1500 1500 1500 ტონა

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტები

ს მართვის 

ცენტრი  

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებე

ლი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფერმერებზე და 

აგრომეწარმეებზე 

მიწოდებული ორგანული 

სასუქები

განოყიერებული სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები
225 250 250 250 ჰა

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტები

ს მართვის 

ცენტრი  

ფერმერებზე და 

აგრომეწარმეებზე 

გადაცემული ვენახის 

საყრდენი ბოძები

ბეტონის საყრდენი ბოძების   

გამოყენებით გაუმჯობესებული   

ვაზის საყრდენის ტექნიკური 

მდგომარეობა.

7 7,5 7,5 7,5 ჰა

ა(ა)იპ 

აგროპროექტე

ბის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტებ

ის მართვის 

ცენტრი  

ა(ა)იპ 

აგროპროექტები

ს მართვის 

ცენტრი  
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 07 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

2019 წელი

622 574

622 574

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

წვრილი ფერმერული მეურნეობები აჭარის სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითად ნაწილს შეადგენს,

რომლისთვისაც სამომხმარებლო ბაზარზე ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის რეალიზაციის თემა სხვა

მრავალ პრობლემურ საკითხთან ერთად - საკმაოდ აქტუალურია. შესაბამისად, ფერმერები და

აგრომეწარმეებისათვის არ არის უზრუნველყოფილი მათ მიერ გაწეული შრომისა და დანახარჯების

შესაბამის ანაზღაურება.

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ფერმერების მიერ

წარმოებული ნამეტი პროდუქციის ფულად ქცევა და საოჯახო მეურნეობების შემოსავლების ზრდაა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული

ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება ერთიან სივრცეში მოქცეული

იქნეს წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირების, შეფუთვის, დასაწყობების, შენახვისა და რეალიზაციის

საკითხები. 

ქვეპროგრამა ხორციელდება 2017 წლიდან, რომლის ფარგლებში 2017-2018 წლებში ქობულეთის, ქ. ბათუმის

და ქედის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აშენდა აგრომომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრები,

ხოლო 2019 წელს აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობა დასრულდება ხულოსა და შუახევის

მუნიციპალიტეტებში, რომელიც აღიჭურვება სასოფლო-სამურნეო პროდუქციის დამხარისხებელი და

შემფუთავი ტექნოლოგიური ხაზებით, სატრანსპორტო საშუალებებით, მაცივარ - კამერებით და წარმოების

სხვა საშუალებებით.

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ადგილობრივად წარმოებული  სასოფლო - სამეურნეო  პროდუქციის  რეალიზაციის ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

დასახელება

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწყობილი აგრომომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრების

მართვა/განკარგვა/სარგებლობა/გასხვისება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის

შესაბამისად. 

დასახელება

პროდუქტები

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

ასევე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შუახევის, ქედის, ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში

აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის  დასრულებას. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის

ხელშეწყობა
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1 262 361 262 361

2 5 000 10 000

5 921,4 4 607

1 221685 221685

1 1103 1103

1 10246 10246

1 12972 12972

8 1200 9600

12 7 500 90000

622 574

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტექნოლოგიური ხაზებით და სხვა საწარმოო საშუალებებით აღჭურვილი და შესაბამისი

ინფრასტრუქტურით მოწყობილი ქ. ბათუმში აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრი, ქობულეთის,

ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში აგრომომსახურების ცენტრები

მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის შრომის 

ანაზღაურება (ერთი შტატგარეშე თანამშრომელი 8 თვის 

ვადით)

აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრის დაცვა (5 

ობიექტი)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

 საქონლის შესყიდვა /მომსახურების 

მოწოდება 

ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქედის მუნიციპალიტეტებში აგრომომსახურების ცენტრის 

ინფრასტრუქტურის  მოწყობა 

ხულოს მუნიციპალიტეტში აგრომომსახურების ცენტრის  

მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტში აგრომომახურების 

ცენტრების ელექტრო ენრგიით უზრუნველყოფა

აგრომომსახურების ცენტრების მოვლა/შენახვა და 

კომუნალური გადასახადები

შუახევის მუნიციპალიტეტში აგრომომსახურების ცენტრის  

მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტებში აგრომომსახურების 

ცენტრის ინფრასტრუქტურის  მოწყობა 

ქ.ბათუმში აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრის 

ინფრასტრუქტურის  მოწყობა 
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ფორმა#3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული, 

ცალი

მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ქ. ბათუმში, 

ქობულეთის, ქედის, 

შუახევისა და ხულოს 

მუნიციპალიტეტებში 

ლოჯისტიკისა და 

აგრომომსახურების 

ფუნქციონირებადი 

ცენტრები

ტექნოლოგიური ხაზებით და სხვა 

საწარმოო საშუალებებით 

აღჭურვილი და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით მოწყობილი ქ. 

ბათუმში აგრომომსახურების და 

ლოჯისტიკური ცენტრი, 

ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და 

ხულოს მუნიციპალიტეტებში 

აგრომომსახურების ცენტრები

5

ა(ა)იპ 

„აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ 

აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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07 06 03

2019 წელი

635 215

635 215

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი

სულ 

(ლარი)

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი.

საქონლის/მომსახურების/სამუშაოების შესყიდვას ცენტრი განახორციელებს საქართველოს კანონის

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ

აგროპროექტების მართვის ცენტრის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ, განსაზღვრული

კრიტერიუმების შესაბამისად. 

აჭარის რეგიონის მცირე მიწიანობის პირობებში რესურსების რაციონალური გამოყენება განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას იძენს. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ფაქტორს სასათბურე მეურნეობების განვითარება

წარმოადგენს, რაც ხელს შეუწყობს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პერიოდის, რაოდენობისა და

პროგრამის ბენეფიციართა შემოსავლების ზრდას

2017 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 50 ერთეული თითოეული 500 კვ. მეტრიანი

სათბურების მოწყობა, რომელიც 2018 წელს დასრულდა და ამავე წელს დაიწყო ინფრასტრუქტურული

სამუშაოები, რომლის მშენებლობა დასრულდება 2019 წელს. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწყობილი

სასათბურე მეურნეობის (აგროპარკი) მართვა/განკარგვა/სარგებლობა/გასხვისება განხორციელდება

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საკუთრებაში და/ან გრძელვადიან

სარგებლობაში არსებულ მიწის ფართობებზე მოეწყობა ინდივიდუალური სასათბურე მეურნეობები.

კერძოდ: ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს

კანონის შესაბამისად შეისყიდის 104 მ²; 200 მ², 300 მ², 500 მ² სათბურების მოწყობისათვის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით,

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად შერჩეულ პირთან გაფორმებული

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეპროგრამის ბენეფიციარებთან

განხორციელდება სათბურების მშენებლობა. სათბურების მშენებლობის (გარდა მიწის სამუშაოებისა)

ღირებულების 80%-ის თანადაფინანსება განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, ხოლო 20% -ის თანადაფინანსება - ქვეპროგრამის ბენეფიციარის მიერ.

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა 

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

ფორმა #3.1

დასახელება

პროდუქტები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარების გზით

ფერმერულ მეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის პროექტის განაცხადი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
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პროექტი 4 1500,0 6 000

კვ.მ 3 000 68,0 204 000

პროექტი 1 357 590 357 590

თვე 4 1 000 4 000

თვე 12 4 000 48 000

თვე 7 375 2 625

პაკეტი 1 13 000 13 000

635 215

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი
4 

კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობაში მოწყობილი ინფრასტრუქტურა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე 

მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მშენებლობის ზედამხედველის შრომის ანაზღაურება 

აგროპარკის დაცვის ანაზღაურება

აგროპარკში სათბურებისა და ტერიტორიის მოვლასა 

და მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება (აგროპარკის მართვაში 

გადაცემამდე პერიოდში)

სასათბურე მეურნეობის აგროპარკის დაზღვევა

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და 

გამარჯვებულთან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განაცხადების მიღება 

და ბენეფიციართა შერჩევა

საქონლის/მომსახურების მოწოდება/მიწოდება 

ბენეფიციარებზე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე 

მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

1.ფერმერებზე და აგრომეწარმეებთან მოწყობილი ინდივიდუალური სასათბურე მეურნეობები                                                                                                                                           

2.დახურული გრუნტის მებოსტნეობა და წარმოებული პროდუქცია

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

104 მ²; 200 მ², 300 მ² და 500 მ² სათბურების მოწყობის 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

ინდივიდუალური სასათბურე მეურნეობების მოწყობა  
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ფორმა#3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორი

გაზომვის 

ერთული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მოწყობილი სასათბურე 

მეურნეობები
3 000              კვ.მ

ა(ა)იპ 

„აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ „აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

სასათბურე მეურნეობაში 

(აგროპარკში) მოწყობილი 

ინფრასტრუქტურა

1 აგროპარკი

ა(ა)იპ 

„აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ „აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

420



ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 070605

ქვეპროგრამის დასახელება:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 524 642

სულ ბიუჯეტი: 524 642

ქვეპროგრამის მიზანი:

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

მაღალეფექტური მრავალწლიანი  სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა 

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მრავალწლიანი ბაღების გაშენების გზით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული ბაღების დიდი ნაწილი ამორტიზირებულია, ხასიათდება

მეწლეობით და დაბალმოსავლიანობით. სწორედ ამიტომ საჭიროა ძველი ამორტიზირებული ნარგაობების

ჩანაცვლება ახალი ინტენსიური და ნახევრად ინტენსიური თანამედროვე ბაღებით, რომელიც სამომავლოდ

უნდა გახდეს ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისთვის ფინანსურად მომგებიანი შემოსავლის წყარო. ამასთან,

მრავალწლიანი ბაღების გაშენება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს რეგიონში ეკოლოგიური წონასწორობის

აღდგენას.   

ბოლო წლებში ქვეპროგრამების ფარგლებში ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მაღალშემოსავლიანი

მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგების მიწოდებამ ცხადყო, რომ მოსახლეობაში გაჩნდა

ინტერესი ახალი ბაღების ინტენსიური ტექნოლოგიებით გაშენების მიმართულებით. გასული წლების

გამოცდილებამ დაადასტურა, რომ მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენების პროცესში

მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორია წარმოებული ნერგის მახასიათებლები (ფესვთა სისტემა, ღერო,

სიმაღლე, წლოვანება და სხვ), ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფერმერის და/ან აგრომეწარმის

(ქვეპროგრამის ბენეფიციარი) ჩართულობას და პასუხისმგებლობას ნერგის შერჩევის პროცესში. შესაბამისად,

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი თვითონ შეარჩევს სანერგე მეურნეობას, საიდანაც განახორციელებს

ნერგის შესყიდვას, ხოლო ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე

(სანერგე მეურნეობის/მიმწოდებლის მიერ გაცემული ინვოისი, ნერგის მახასიათებლები) გაფორმებული

სამმხვრივი ხელშეკრულებით (ბენეფიციარის, სანერგე მეურნეობის/მიმწოდებელსა და აგროპროექტების

მართვის ცენტრს შორის) გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აგროპროექტების მართვის ცენტრი

სანერგე მეურნეობასთან/მიმწოდებელთან განახორციელებს შესაბამის ანგარიშსწორებას (სუბსიდირებას).

ამასთან, ბენეფიციარი სანერგე მეურნეობას/მიმწოდებელს შეარჩევს იმ იმ სანერგე მეურნეობებიდან, რომლებიც 

ჩართული არიან ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროექტში „დანერგე მომავალი“.

აღნიშნულით უზრუნველყოფილი იქნება, როგორც მიმწოდებლის კონკურენტულ გარემოში შერჩევა, ასევე

კვალიფიციური მწარმოებლის მიერ წარმოებული ნერგის მიღება.
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთეულზე 

დაფინანსებუ

ლი თანხა

სულ (ლარი)

საადრეო მანდარინის ნერგები (8.7 ჰა) ძირი 8 700 2,1 18 270

კაკალის ნერგები (28 ჰა) ძირი 9 240 12 110 880

მოცვის  ნერგები (8 ჰა) ძირი 26 381 7 184 667

ჟოლოს ნერგები (1 ჰა) ძირი 4 700 1,45 6 815

წვეთოვანი სარწყავი სისტემა ჰა 37,0 3000 111 000

მულჩიფირი მეტრი 31 100 2,1 65 310

კივი ნერგები (1 ჰა) ძირი 1 000 3,5 3 500

ვაზის ნერგები (1.7 ჰა) ძირი 4 286,0 2,1 9 000

სხვა მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო 

კულტურების ნერგები (ლიმონი, ფორთოხალი, 

ხურმა - სულ 3 ჰა)

ძირი 3 800 4 15 200

524 642

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ღონისძიებები 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და 

გამარჯვებულ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის 

გაფორმება

X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი. საქონლის (გარდა მრავალწლიანი

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნერგებისა, რომლის შესყიდვას განახორციელებს ბენეფიციარი, ხოლო

ცენტრი ფინანსური დახმარების ფარგლებში, ახდენს ანგარიშსწორებას (სუბსიდირებას) სანერგე

მეურნეობასთან) შესყიდვას ცენტრი განახორციელებს საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების

შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის

ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ, განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში კივის და კენკროვანი კულტურების ნერგების ღირებულება დაფინანსება

(სუბსიდირება) განხორციელდება სრულად - სახელშეკრულებო ღირებულების 100 პროცენტის ოდენობით,

მაგრამ არაუმეტეს ერთეულ ძირ ნერგზე ქვეპროგრამით განსაზღვრული ღირებულებისა, ხოლო სხვა

მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნერგების ღირებულების დაფინანსდება (სუბსიდირება)

განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 70 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ერთეულ

ძირ ნერგზე ქვეპროგრამით განსაზღვრული ღირებულებისა.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მულჩიფირი შესყიდული იქნება ა(ა)იპ

აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

შესაბამისად.

კენკროვანი კულტურების კომპონენტში შერჩეულ ბენეფიციარებს შესაბამისი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და

მულჩიფირი გადაეცემა უსასყიდლოდ.

კაკლის კომპონენტში შერჩეულ ბენეფიციარებს შესაბამისი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა გადაეცემათ

სახელშეკრულებო ღირებულების 20% - ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ბენეფიციარის მიერ ჩარიცხვის

პირობით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციართან გასაშენებელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ზღვრული

ფართობი შეადგენს: კენკროვანი კულტურებისათვის - 0.05 ჰა-დან - 1 ჰა-ს ჩათვლით, ხოლო სხვა დანარჩენი

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის - 0.1 ჰა-დან -1 ჰა-ს ჩათვლით. 

პროდუქტები

დასახელება
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ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განაცხადების 

მიღება და ბენეფიციართა შერჩევა
X X X X

შესყიდული 

საქონლის/მომსახურების/მოწოდება/მიწოდება X X X X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

51,2 ჰა-ზე გაშენებული    მრავალწლიანი ხეხილოვანი  ბაღები.
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ფორმა#3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული, 

ცალი

მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაშენებული მრავალწლიანი 

ხეხილოვანი კულტურების  ბაღები
51,4 ჰა

ა(ა)იპ 

„აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ 

„აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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07 06 07

2019 წელი

1 770 580

1 770 580

ქვეპროგრამის მიზანი:

სულ ბიუჯეტი:

ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულებით  ხელით შრომის შემსუბუქება, მეცხოველეობის  საკვები ბაზის 

გამტკიცება, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტურობის

ამაღლება, მცირეკონტურიანი ნაკვეთების დამუშავების უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის

ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი. საქონლის შესყიდვას ცენტრი

განახორციელებს საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის

ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის

მიერ, განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საქონლის (ტრაქტორი, სითხის გამფრქვევი, სახნავი

გუთანი, თივის საწნეხი) მართვა/განკარგვა/სარგებლობა/გასხვისება განხორციელდება საქართველოს

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მოტობლოკების (სათიბელას კომპლექტაციით) და

მოტოკულტივატორების გადაეცემა განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ სახელშეკრულებო

ღირებულების 30% -ის, ხოლო ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატების - სახელშეკრულებო

ღირებულების 20% -ის ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის პირობით.

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ქვეპროგრამის დასახელება:

კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება მნიშვნელოვნად განპირობებულია სოფლის

მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით აგროტექნიკური ღონისძიებების

განხორციელებით. რაზედაც რეგიონის ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს საკმარისი ხელმისაწვდომობა არ

გააჩნიათ. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლის მეურნეობის

მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით (მათ შორის მცირე ტექნიკური საშუალებები) ფერმერთა და

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.  

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

დასახელება

აღნიშნულიდან გამომდინარე სპეციალურად მცირეკონტურიანი ნაკვეთებისთვის მიზანშეწონილია

გაზრდილი გამავლობისა და წევა-ჩაჭიდების მქონე მცირე სიმძლავრის და გაბარიტის მანევრირების

უნარიანი ტრაქტორების, მოტობლოკებისა და სპეციალური რესურსდამზოგავი, ანტიეროზიული,

კომბინირებული მანქანების გამოყენება. მემცენარეობის პროდუქციის წარმოებისთვის, მეცხოველეობის

პროდუქტების წარმოების გაზრდისა და საკვების შემჭიდროებულ ვადებში დამზადება -შენახვის

მიზნით, ნიადაგის ეროზიისგან დაცვისა და მცენარეთა მავნებელ დაავადებასთან ეფექტური ბრძოლის

ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით. 
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთეულზე 

ფასი
სულ (ლარი)

მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით ცალი 150 3206 480 900

ტრაქტორი ცალი 5 75000 375 000

სითხის გამფრქვევი ცალი 5 14076 70 380

სახნავი გუთანი ცალი 5 9120 45 600

თივის საწნეხი ცალი 2 37 100 74 200

ბაღის მობილური შემასხურებელი 

აპარატი
ცალი 600 850 510 000

მოტოკულტივატორი ცალი 150 1430 214 500

1 770 580

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელება და გამარჯვებულთან 

ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება

X X X x

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

განაცხადების მიღება და ბენეფიციართა 

შერჩევა

X X X X

შესყიდული 

საქონლის/მომსახურების/მოწოდება და 

მოწოდება

X X X X

6.  აგროტექნიკური ვადების დაცვით ნიადაგის დამუშავება, ფერმერთა ცნობიერების ამაღლება;

დასახელება

პროდუქტები

5. ღრმად დამუშავებული და თესვისთვის მომზადებული ნიადაგი

4. სითხის გამაფრქვეველის გამოყენებით გაუმჯობესებული მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები.

3. მეცხოველეობისათვის მაღალი კვებითი ღირებულების  საკვებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობები.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2. შემსუბუქებული ხელით შრომა.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

1. თანამედროვე ტიპის სათიბელების გამოყენებით მოთიბული ბუნებრივი სათიბ - საძოვრები.
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული, 

ცალი

მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული  

მოტობლოკი სათიბელათი
150 ცალი

თივის საწნეხით გაწეული მომსახურეობა 2 ცალი

ტრაქტორი, სითხის  გამფრქვევი, სახნავი  გუთანით 

გაწეული მომსახურეობა 
5 ცალი

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული ბაღის 

მობილური შემასხურებელი აპარატები
600 ცალი

მოთიბული ბუნებრივი  სათიბ - საძოვრები, 1500 ჰა

დაწნეხილი ბალახი. 35 000 ცალი

ღრმად დამუშავებული და თესვისთვის მომზადებული 

ნიადაგი
350 ჰა

გაზრდილი  წარმოებული  სასოფლო - სამეურნეო 

პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი

35 %

 აგროვადების დაცვით, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ 

გატარებული ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებები

2100 ჰა

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული 

მოტოკულტივატორი.
150 ცალი

აგროტექნიკური ვადების დაცვით ნიადაგის 

დამუშავება
600 ჰა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებ

ული კვლევები
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ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 07 06 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

2019 წელი

60 000

60 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საქონლის (რკინა-ბეტონის საყრდენი ბოძები) გადაცემა

განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ სახელშეკრულებო ღირებულების 30% -ის ხაზინის შესაბამის

ანგარიშზე ჩარიცხვის პირობით.

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი. საქონლის შესყიდვას ცენტრი

განახორციელებს საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის

ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის

მიერ, განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

დასახელება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ვენახის  ფართობებისათვის რკინა-ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი

 ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სულ ბიუჯეტი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ვენახის გაშენებისათვის საჭირო ტექნიკური პირობების გაუმჯობესება.

რეგიონში მევენახეობა სოფლის მეურნეობის ერთ - ერთი უძველესი და ტრადიციული დარგია. თვით

გეოგრაფიულად ისეთი პატარა ტერიტორიაზე, როგორც აჭარაა ვაზის 80 - ზე მეტი ჯიშია შექმნილი და

კულტურულ ფორმად ჩამოყალიბებული, მათი დიდი ნაწილი კვლავ შემორჩენილია ტყეებში, ხეებსა თუ

ყანების ნაპირებში თვითმყოფადი სახით, აჭარაში ვაზი გაშენებულია ძირითადად ქედის

მუნიციპალიტეტში. აჭარაში საღვინე ჯიშებიდან სამრეწველო დანიშნულებით გამოირჩევა ცოლიკოური,

ჩხავერი, ალადასტური, ოჯალეში და სხვა ჯიშები. რომლებისგანაც ძირითადად საოჯახო პირობებში

მზადდება სხვადასხვა ტიპის ღვინო. აგრეთვე მოსავლის ნაწილის რეალიზება ხდება ყურძნის სახით. 

მევენახე ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძებით ხელს

შეუწყობს ვენახის ზვრების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. იმის გათვალისწინებით, რომ

რეგიონის ფერმერები ძირითადად იყენებენ ხის მასალისაგან დამზადებულ საყრდენ ბოძებს, მათ ამ

მასალის მოპოვება საკმაოდ ძვირი უჯდებათ, აგრეთვე ხშირია უკანონო ჭრების შემთხვევები, რაც ქმნის

კანონმდებლობასთან და სატყეო სააგენტოსთან პრობლემებს. პროდუქციის წარმოების ზრდის

გასაუმჯობესებლად მეტად მნიშვნელოვანია მევენახე ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა რკინა-

ბეტონის საყრდენი ბოძებით, რაზედაც რეგიონის მასშტაბით მევენახე ფერმერების მხრიდან მოთხოვნა

დიდია. 
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ვენახის  საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძები ცალი 5 000 12 60 000

60 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება 

და გამარჯვებულთან ხელშეკრულებ(ებ)ის 

გაფორმება

X X X X

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განაცხადების 

მიღება და ბენეფიციართა შერჩევა
X X X X

შესყიდული 

საქონლის/მომსახურების/მოწოდება/მიწოდებ

ა 

X X X X

დასახელება

პროდუქტები

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მევენახეობის დარგში დასაქმებულ ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული რკინა - ბეტონის 

საყრდენი ბოძების გამოყენებით გაუმჯობესდება ვაზის საყრდენის ტექნიკური მდგომარეობა.

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე 

გადაცემული ვენახის საყრდენი 

ბოძები

ცალი

მიწოდებული ბეტონის საყრდენი 

ბოძების გამოყენებით 

გაუმჯობესებული ვაზის საყრდენის 

ტექნიკური მდგომარეობა

ჰექტარი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები
7 ჰა

შედეგის 

ინდიკატორები

5 000

ა(ა)იპ 

"აგროპროექტები

ს მართვის 

ცენტრი"

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

 ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 07 06 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

2019 წელი

805 500

805 500

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ორგანული(ბიო) სასუქის გამოყენებით ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობის გაზრდის საქმეში ორგანული (ბიო) სასუქი

ინტენსიურ გამოყენებას ნიადაგზე დადებითი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ზემოქმედება

გააჩნია. კერძოდ, იზრდება ნიადაგის ტენიანობის შენარჩუნება, უმჯობესდება ნიადაგის აერაცია და

სტრუქტურა. შესაბამისად, მსგავსი გავლენა სტიმულირებას ახდენს ნიადაგის მიკროფლორის ზრდაზე

და აჩქარებს ორგანული ნივთიერებების მინერალიზაციას, აძლიერებს უჯრედის სუნთქვის პროცესს,

აჩქარებს მცენარეთა ზრდას და ამცირებს სავეგეტაციო პერიოდს, აუმჯობესებს პროდუქტის ხარისხსა და

ზრდის მათი შენახვის ხანგრძლივობას, ამცირებს ნაყოფში ნიტრატების რაოდენობას, ზღუდავს მძიმე

მეტალებისა და რადიონუკლიდების მცენარეში შეღწევადობას.

ბიო სასუქის გამოყენებას გააჩნია ეკონომიური მხარეც: 1 ტონა ბიოსასუქი 20 ტონა ნაკელის

ექვივალენტია. 3-5 ტონის შეტანით 1 ჰა ნაკვეთზე მოსავლიანობა თითქმის ორმაგად იზრდება, მცირდება

ქიმიური და მინერალური სასუქების გამოყენება, სატრანსპორტო ხარჯები და მუშა დღეების რაოდენობა.

ბიო სასუქი გამოიყენება როგორც მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების (ვაზი, ხეხილი, თხილი,

ციტრუსი), ასევე ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების, დეკორატიული მცენარეების

განოყიერებისათვის. რეგიონში 55 ათასამდე ფერმერია, რომელთა უმეტესი ნაწილი მიწის განოყიერებას

ახდენს მინერალური სასუქებით - უმეტესწილად აზოტოვანი სასუქით და მხოლოდ 20-30 %-ს ნიადაგში

შეაქვს ორგანული სასუქი, რის შედეგიცაა თითქმის ყველა კულტურის

დაბალმოსავლიანობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული ინება 900 ტონა ორგანული (ბიო) სასუქი.

ორგანული (ბიო) სასუქის შეტანით კიდევ უფრო გაუმჯობესდება ნიადაგის სტრუქტურა და შესაბამისად

გაიზრდება მისი  ნაყოფიერება                                                                                                                       

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საქონლის (ორგანული (ბიო) სასუქი) გადაცემა

განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ სახელშეკრულებო ღირებულების 30% -ის ხაზინის შესაბამის

ანგარიშზე ჩარიცხვის პირობით.

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი. საქონლის შესყიდვას ცენტრი

განახორციელებს საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის

ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის

მიერ, განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 
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ზომის 

ერთეული

რაოდენობა 

ტონა
ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ორგანული (ბიო) სასუქი ტონა 900 895 805 500

805 500

ღონისძიებები 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელება და გამარჯვებულთან 

ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება

X X X X

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

განაცხადების მიღება და ბენეფიციართა 

შერჩევა

X X X X

შესყიდული 

საქონლის/მომსახურების/მოწოდება/მიწო

დება 

X X X X

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული ორგანული სასუქებით ნიადაგის ნაყოფიერების 

ამაღლება

პროდუქტები

დასახელება

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული, ცალი
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

1. ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 

მიწოდებული  ორგანული (ბიო) 

სასუქი

900 ტონა

2,განოყიერებული სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები
225 ჰა

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

 ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"
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ფორმა#3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

07 06 11

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

დასახელება 2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 246 200

სულ ბიუჯეტი: 246 200

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ერთეული რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ავტოკლავ - სტერილიზატორი ცალი 50 1 480 74 000

ღვინის კასრი ცალი 60 900 54 000

ფიჭის  ჩარჩოების ასათლელი ელექტრონული 

მოწყობილობა
ცალი 50 700 35 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი

 ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა მიერ წარმოებული

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ოჯახის პირობებში გადამუშავების და შენახვის უზრუნველყოფის

ხელშეწყობის გზით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა შრომის პირობების გაუმჯობესება და პროდუქტიულობის

გაზრდა

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვით ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს შესაძლებლობა

მიეცემათ აწარმოონ უსაფრთხო პროდუქცია, განავითარონ მეფუტკრეობის დარგი, დანაკარგების მაქსიმალური

შემცირებით განახორციელონ ღვინის ხარისხის კონტროლი, თხილის სარჩევი დანადგარის გამოყენებით

გაზარდონ შრომის ნაყოფიერება და შემოსავლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში შესყიდული იქნება ავტოკლავ -

სტერილიზატორები, ღვინის კასრები, ფიჭის ჩარჩოების ასათლელი ელექტრონული მოწყობილობა და თხილის

გასარჩევი აპარატები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საქონლი: ავტოკლავ სტერილიზატორების და თხილის

გამრჩევი აპარატების გადაეცემა განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ სახელშეკრულებო ღირებულების 20% -

ის, ხოლო ფიჭის ჩარჩოების ასათლელ ელექტრონულ მოწყობილობის და ღვინის კასრების - სახელშეკრულებო

ღირებულების 30% -ის ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის პირობით.

დასახელება

პროდუქტები

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი. საქონლის შესყიდვას ცენტრი

განახორციელებს საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" შესაბამისად. ქვეპროგრამის

ბენეფიციარები შეირჩევა ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის ბენეფიციართა შესარჩევი კომისიის მიერ,

განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. 
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თხილის სარჩევი ცალი 20 4 160 83 200

246 200

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და 

გამარჯვებულთან ხელშეკრულებ(ებ)ის 

გაფორმება

X X X X

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განაცხადების 

მიღება და ბენეფიციართა შერჩევა
X X X X

შესყიდული 

საქონლის/მომსახურების/მოწოდება/მიწოდება 
X X X X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიებით დამზადებული უსაფრთხო პროდუქცია

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწიდებული ჩაძირულქუდიანი ღვინის კასრები.

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული ფიჭის ჩარჩოების  ასათლელი ელექტრონული მოწყობილობა.

თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვა -ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული თხილის 

გამრჩევი აპარატი.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
გაზომვის 

ერთეული, ცალი
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე 

გადაცემული  ავტოკლავ - 

სტერილიზატორები

ერთეული

დამზადებული უსაფრთხო საკონსერვო 

პროდუქცია
კილოგრამი

ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე 

გადაცემული ფიჭის ჩარჩოების 

ასათლელი მოწყობილობა. 

ერთეული

გასუფთავებული და გამოსაწურად 

გამზადებული ფიჭის ჩარჩოები
ერთეული

 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 

მიწოდებული თხილის გამრჩევი 

დანადგარი

ერთეული

  გადამუშავებული თხილი ტონა

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 

მიწოდებული ჩაძირულქუდიანი 

ფოლადის ღვინის კასრები

ერთეული

სამუშაო ძალისა და მატერიალური 

დანახარჯების დაზოგვით ღვინის 

შენახვა და ხარისხის კონტროლი

ლიტრი

ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

 ა(ა)იპ 

"აგროპროექტების 

მართვის ცენტრი"

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

შედეგის 

ინდიკატორები

10

25 000

50

75000

20

10 000

1200

50
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

071201

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ორგანიზაციული მართვა

1 183 850 1 183 850 1 183 850 1 183 850 1 183 850

071202 გარემოსდაცვითი პროგრამა 54 600 54 600 54 600 54 600 54 600

1 238 450 1 238 450 1 238 450 1 238 450 1 238 450

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2019 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

071203 ტყის დაცვა და მოვლა 218 000 218 000 278 000 218 000 218 000

071204 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

071205
ორგანიზაციული მართვა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტები
3 303 880 3 303 880 3 018 680 3 018 680 3 018 680

3 525 880 3 525 880 3 300 680 3 240 680 3 240 680

4 764 330 4 764 330 4 539 130 4 479 130 4 479 130სულ პრიორიტეტების დაფინანსება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პრიორიტეტის დასახელება ტყის მდგრადი მართვა
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 218 400 54 600 54 600 54 600 54 600

სულ ბიუჯეტი: 218 400 54 600 54 600 54 600 54 600

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1 : ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და 

ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

მონიტორინგი

80 800 20 200 20 200 20 200 20 200

ქვეპროგრამა 2 : აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
137 600 34 400 34 400 34 400 34 400

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 218 400 54 600 54 600 54 600 54 600

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

2019-2022 წლები

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას, რომლებიც  გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის: 

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის ხარისხობრივი

მდგომარეობის მონიტორინგი;

 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი.

განხორციელდა ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგი: ჩატარებული იქნა 132

ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი,  210   ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი და 150 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზი.

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე, ზედაპირული და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება: 132

ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, 210 ჩამდინარე/ზედაპირული წყლის სინჯის ანალიზი და 120 ზღვის წყლის სინჯის

ანალიზი.

ატმოსფერულ ჰაერში, ჩამდინარე, ზედაპირული და ზღვის წყალში ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩაშვების  რაოდენობის შემცირება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

071202

გარემოსდაცვითი პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველო
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ატმოსფერული ჰაერში, 

ჩამდინარე, 

ზედაპირული და ზღვის 

წყალში ზენორმატიული 

გაფრქვევა/ჩაშვების  

რაოდენობის შემცირება 

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ წელთან 

შედარებით

%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედეგის ინდიკატორები მოსალოდნელი 

შედეგი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

132 84 11 088

105 58 6 090

105 28,78 3 022

20 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ატმოსფერული ჰაერის სინჯების 

ანალიზი
х х х х

ზედაპირული წყლის სინჯების 

ანალიზი
х х х х

ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი х х х х

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

გარემოს ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება.

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის ხარისხობრივი

მაჩვენებლების განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად

გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა

ატმოსფერული ჰაერის სინჯების ანალიზი

ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი

დასახელება

ზედაპირული წყლის სინჯების ანალიზი

07120201

20 200

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველო

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიზე ატმოსფერულ ჰაერისა და წყლებზე ფაქტობრივი ზემოქმედების

მონიტორინგი

სულ ბიუჯეტი:

20 200

გარემოსდაცვითი პროგრამა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გარემოს (ჩამდინარე, ზედაპირული 

წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის) 

ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე 

დროული რეაგირება

 ჩამდინარე, ზედაპირული 

წყლისა და ატმოსფერული 

ჰაერის 342 სინჯის ანალიზი

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

120 286,67 34 400

34 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი х х х

 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

სულ ბიუჯეტი:

34 400

გარემოსდაცვითი პროგრამა

07120202

34 400

 აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველო

2019 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

გარემოს (ზღვის წყლის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება.

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის მონიტორინგი, ზღვის წყლის ხარისხობრივი

მაჩვენებლების ბაქტერიოლოგიური განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია, მონიტორინგის

განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების

შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.

დასახელება

ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გარემოს (ზღვის წყლის) ხარისხის 

მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული 

რეაგირება

ზღვის წყლის 120 

სინჯის ანალიზი
ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის სახსრები 932 000 218 000 278 000 218 000 218 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 932 000 218 000 278 000 218 000 218 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1 : დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-

განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა
932 000 218 000 278 000 218 000 218 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 932 000 218 000 278 000 218 000 218 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა; 

დეგრადირებული ტყეების აღდგენა და ტყით დაუფარავი ფართობების გაშენება.

ტყის დაცვის ღონისძიებების გატარება.

ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა.

 დეგრადაციის პროცესის შეჩერება და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071203

ტყის დაცვა და მოვლა

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

2019-2022 წლები
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ფორმა #2.2

2019 წელი
2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

დეგრადირებული ტყის 

ფართობის შემცირება
10% 10% 10% 10% პროცენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

დაავადებული ტყის 

ფართობებზე დაავადების 

საწინააღმდეგო 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

1500 1500 1500 1500 ჰა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

 დეგრადაციის პროცესის 

შეჩერება და 

ბიომრავალფეროვნების 

შენარჩუნება

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

100 ჰა 1 250 125 000

3 100 15 46 500

3 100 15 46 500

218 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

ხელშოწყობა
x x x

ფერომონების შეძენა x x

ფერომონების განთავესება, მონიტორინგი და 

დემონტაჟი x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

ფერომონების განთავესება, მონიტორინგი და დემონტაჟი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტყის მოვლის ეფექტური სისტემის დანერგვა

ტყის აღდგენა

ტყის დეგრადირებული ფართობების შერჩევა, შემოღობვა და აჩიჩქნვა;                                                                               

ფიტო და ენტო მავნებლების კერების დროული გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის ღონისძიებების

დასახვა და განხორციელება, რისკების იდენტიფიცირება, დაავადებებზე რეაგირების ზომების  იდენტიფიცირება.

დასახელება

პროდუქტები

დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის ხელშოწყობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 218 000

ფერომონების შეძენა

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები 218 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის დაცვა და მოვლა

07120301

დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2019 წელი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მოცემულ საანგარიშო 

პერიოდში ტყის ბუნებრივი 

განახლების ხელშეწყობის 

მიზნით შეღობილი ტყის 

ფართობი -100 ჰა

ჰექტარი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წელიწადში 2-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა 

და ფერომონების 

რაოდენობა - 3100 ცალი

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

 ყოველკვირეულად 

შემოწმებული მწერდამჭერი 

ხაფანგების რაოდენობა - 

3100 ცალი 

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

კვირაში ერთხელ 

ღონისძიების 

განხორციელების 

პროცესში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ტყის მოვლის ეფექტური სისტემის 

დანერგვა

447



ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

დაფინანსება
16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1:   სატყეო სექტორში ცნობიერების 

ამაღლება
16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების

ამაღლება;

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და

ინიციატივებში;

სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება (ღონისძიებების ჩატარება)

მოსახლეობასთან, სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან გარემოსდაცვითი ცნობიერების დონის ამაღლება.

ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების

ამაღლება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071204

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

2019-2022 წლები

448



ფორმა #2.2

2019 

წელი

2020 

წელი

2021 

წელი

2022 

წელი

ტყის რესურსებით სარგებლობისა 

და სატყეო სექტორის მართვის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება.

სატყეო სექტორში 

ცნობიერების 

ამაღლების 

მიზნით 

ჩატარებული 

ღონისძიებები

8 8 8 8 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8 500 4 000

4 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სტუდენტებისა და მოსწავლეების 

ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ 

ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და 

ინიციატივებში

x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ 

წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და 

ინიციატივებში.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სატყეო სექტორთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება.

სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და

ინიციატივებში.

დასახელება
პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4 000

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 4 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ცნობიერების ამაღლება და ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა

სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება

სსიპ  აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2019 წელი

07120401
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სატყეო სექტორთან 

დაკავშირებული 

ღონისძიებების ჩატარება.

8 ორგანიზებული 

ღონისძიებება 
რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 12 359 920 3 303 880 3 018 680 3 018 680 3 018 680

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 12 359 920 3 303 880 3 018 680 3 018 680 3 018 680

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

ქვეპროგრამა 1: ორგანიზაციული მართვა 9 691 920 2 645 880 2 348 680 2 348 680 2 348 680

ქვეპროგრამა 2: სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის გამართვა
2 668 000 658 000 670 000 670 000 670 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 12 359 920 3 303 880 3 018 680 3 018 680 3 018 680

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:  

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ორგანზიაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

• საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება;                                                                                                                                                                                           

• მეტყევის სახლების მოწყობა;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• ორგანზიაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების და ამოცანების შესრულება;

განხორციელდა მოსახლეობის საშეშე და სამასალე მერქნით დაკმაყოფილება, გაყვანილი იქნა ახალი სატყეო-სამეურნეო

დანიშნულების გზები, შეკეთდა ძველი სატყეო გზები. გაუმჯობესდა ტყის მდგრადობა.

ტყეების მდგრადობის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით ტყეთმოწყობით

გათვალისწინებულ უბნებში სატყეო სამეურნეო გზების მოწყობა და არსებულის შეკეთება.

• გაყვანილი სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების გზები;                                                                                                                                                      

• მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ეფექტური მიწოდების უზრუნველყოფა;                                                                          

• ტყის მაღალი ხარისხით დაცვა ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან.                                                                                                                                                                                                        

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071205

ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

2019-2022 წლები
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ფორმა #2.2

2019 წელი 2020 წელი
2021 

წელი
2022 წელი

სატყეო სამეურნეო 

დანიშნულების გზების 

გაყვანა

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25
კმ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

სატყეო სამეურნეო 

დანიშნულების არსებული 

(ძველი) გზების 

რეაბილიტაცია

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100
კმ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

მოწყობილი მეტყევის 

სახლების (კორდონების) 

რაოდენობა

1 1 1 1 ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

გაყვანილი სატყეო-სამეურნეო 

დანიშნულების გზები;                                                                                                                                                      

მოსახლეობისათვის საშეშე და 

სამასალე მერქნის ეფექტური 

მიწოდების უზრუნველყოფა;                                                                         

ტყის მაღალი ხარისხით დაცვა 

ანთროპოგენული 

ზემოქმედებისაგან.                   

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები:

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

არანაკლებ 25 კმ. 

ახალი გზის 

გაყვანა/100 კმ. 

ძველი გზის 

რეაბილიტაცია

500 000

12 10 250 123 000

1 35 000 35 000

658 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საგზაო და სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება
x x x x

პერსონალის დაქირავება (11 

ერთეული 12 თვით)
x x x x

მეტყევის სახლების მოწყობა x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

მეტყევის სახლების მოწყობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ახალი ფუნქციონალური დატვირთვის შესაბამისად ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარება.

სატყეო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, მეტყევის სახლების მოწყობა

დასახელება
პროდუქტები

საგზაო და სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

პერსონალის დაქირავება (11 ერთეული)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 658 000

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 658 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

07120502

სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა

სსიპ  აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2019 წელი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

წლის განმავლობაში 

აშენებული ახალი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - 

არანაკლებ 25 კმ.

კმ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში 

რეაბილიტირებული ძველი 

სატყეო-სამეურნეო გზების 

სიგრძე - არანაკლებ 100 კმ.

კმ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

მოწყობილი მეტყევის 

სახლების (კორდონების) 

რაოდენობა - 1 ცალი

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ახალი ფუნქციონალური დატვირთვის 

შესაბამისად ორგანიზაციის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარება
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