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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  

პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019  წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი 

კვარტლის შემოსულობები 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 

2019 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 58 883,5 ათასი 

ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 250,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 114,2 

პროცენტია.  

 

 

 

 
 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

პირველი კვარტლის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 56 522,5 ათასი ლარით, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 65 033,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 115,1 

პროცენტით.  
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი 

კვარტლის შემოსავლები წილობრივად 

 

 

 
 

 

1. გადასახადები 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

პირველი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 95,2 

პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო 

გადასახადს. საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა         

54 800,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61 886,7 ათასი ლარი 

ანუ გეგმის 112,9 პროცენტი.  

 

 

2.  სხვა შემოსავლები 
 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2019 წლის პირველი კვარტლის სხვა შემოსავლების 

გეგმა განისაზღვრა 1 722,5 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 3 146,6 ათასი ლარი ანუ 

გეგმის 182,7 პროცენტი.  

სხვა შემოსავლების პირველი კვარტლის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე:  

პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე 

დარიცხული სარგებელი) საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 1 425,0 ათასი 

ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 516,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 106,4 

პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან პირველი კვარტლის ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 1 158,6 ათასი ლარი;  რენტიდან შემოსავლის (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს 

მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებულ შემოსავლებს) პირველი 
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კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 159,3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

197,6 ათასი ლარი ანუ გეგმის 124,0 პროცენტი; საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაციის პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 108,2 ათასი ლარით, შესრულებამ 

შეადგინა 145,5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 134,5 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და 

საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 20,0 ათასი ლარით, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 43,5 პროცენტი; შერეული 

და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 

10,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119,3 ათასი ლარი.   

 

 
 

 

3. არაფინანსური აქტივების კლება 

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2019 წლის პირველი 

კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 2 361,0 ათასი 

ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 216,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 93,9 

პროცენტი.  

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები 

2019 წლის სამი თვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  

გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 40 132,0 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური 

დაფინანსება კი 36 823,7 ათას ლარს, რაც გეგმის 91,8 პროცენტს შეადგენს. 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის სამი თვის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: 

 
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია: 

უმაღლესი საბჭო; 

1,157.6

საარჩევნო 

კომისია; 162.7

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობა; 696.8

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო; 

8,095.3

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო; 

7,595.2

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო; 

3,587.1

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო; 

2,834.7

საერთო 

დანიშნულების 

რესპუბლიკური 

გადასახდელები; 

12,694.3
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2019 წლის სამ თვეში 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 1 288,4 ათასი ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 157,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89,8 პროცენტია.  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2019 წლის სამ 

თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 168,7 ათასი ლარის ასიგნება 

დაფინანსებულია – 162,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,4 პროცენტია.  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 2019 წლის სამ თვეში 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 819,4 ათასი 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ  –  696,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85,0 

პროცენტია. 

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის 

სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2019 წლის სამ 

თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 8 598,8 

ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 8 095,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 

94,1 პროცენტია. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული 

ღონისძიებებისათვის 2019 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა 

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 8 585,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 

7 595,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,5 პროცენტია. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს, მის სისტემაში  შემავალ  ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე  

2019 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 
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ასიგნებებმა  3 963,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 3 587,2 ათასი ლარი 

შეადგინა, რაც გეგის 90,5 პროცენტია. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მასთან 

არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2019 წლის სამ 

თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 3 093,5 ათასი ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 2 834,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 91,6 პროცენტია. 

 

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები 

 

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ 

ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდის ხარჯებს, საწევროებს 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო 

ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების 

დაბრუნების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით 

განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებს და ამ პროექტების თანადაფინანსების 

ხარჯებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ 

მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, 2019 წლის სამი თვის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 13 614,3 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 12 694,3 

ათას ლარს, რაც გეგმის 93,2 პროცენტი. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი  

 

2019 წლის სამი თვის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 591,9 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად:  

        2019 წლის 14 იანვრის #2 ბრძანების შესაბამისად 3,4 ათასი ლარი გამოიყო დაჩი 

ფუტკარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

       2019 წლის 18 იანვრის #7 ბრძანების შესაბამისად 0,5 ათასი ლარი გამოიყო იულია 

ცინცაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

       2019 წლის 24 იანვრის #11 ბრძანების შესაბამისად 3,7 ათასი ლარი გამოიყო რუსლან 

აბულაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

       2019 წლის 24 იანვრის #12 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ნუგზარ 

შავაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

       2019 წლის 24 იანვრის #13 ბრძანების შესაბამისად  2,8 ათასი ლარი გამოიყო ზურაბ 

მახარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 
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       2019 წლის 24 იანვრის #14 ბრძანების შესაბამისად  4,0 ათასი ლარი გამოიყო ბესარიონ 

კეკელიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების 

მიზნით; 

        2019 წლის 24 იანვრის #15 ბრძანების შესაბამისად 2,3 ათასი ლარი გამოიყო მალხაზ 

გაბაიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

        2019 წლის 24 იანვრის #16 ბრძანების შესაბამისად 1,4 ათასი ლარი გამოიყო დავით 

თამაზაშვილისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების 

მიზნით; 

       2019 წლის 29 იანვრის #17 ბრძანების შესაბამისად 2,9 ათასი ლარი გამოიყო ვაჟა 

დევაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 29 იანვრის #18 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო ნატალია 

პაპიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

       2019 წლის 29 იანვრის #20 ბრძანების შესაბამისად 2,0 ათასი ლარი გამოიყო ნესტან 

ჯორბენაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 29 იანვრის #21 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო გიორგი 

ნაკაშიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

       2019 წლის 29 იანვრის #23 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის დამსახურებული მხატვრის ზურაბ ხაბაძის დაკრძალვის 

ხარჯების დასაფარავად ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

      2019 წლის 31 იანვრის #24 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ქეთინო 

ხახუტაიშვილისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

      2019 წლის 4 თებერვლის #32 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო რამაზ 

ქარცივაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 6 თებერვლის #34 ბრძანების შესაბამისად 176,7 ათასი ლარი გამოიყო 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ არასტანდარტული 

ციტრუსის გადამამუშავებელ კომპანიების მიერ ფიზიკური პირებისგან შეძენილი 

არასტანდარტულ მანდარინზე სუბსიდიის გაცემის მიზნით; 

      2019 წლის 7 თებერვლის #35 ბრძანების შესაბამისად 13,0 ათასი ლარი გამოიყო დიანა 

ქონიაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 8 თებერვლის #38 ბრძანების შესაბამისად 3,5 ათასი ლარი გამოიყო დავით 

კეკეიშვილისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 8 თებერვლის #39 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ნესტან 

გოგიტიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

      2019 წლის 8 თებერვლის #40 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ამირან 

დავითაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 8 თებერვლის #41 ბრძანების შესაბამისად 2,3 ათასი ლარი გამოიყო სოფიკო 

გორგილაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

      2019 წლის 8 თებერვლის #42 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო მამუკა 

მახარაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 8 თებერვლის #43 ბრძანების შესაბამისად 6,6 ათასი ლარი გამოიყო 

მარგარიტა ირიციანისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 
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     2019 წლის 18 თებერვლის #45 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო თამაზ 

აბულაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 18 თებერვლის #46 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო რევაზ 

შაინიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 26 თებერვლის #49 ბრძანების შესაბამისად 5,2 ათასი ლარი გამოიყო ერეთ 

მჟავანაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 28 თებერვლის #56 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო 

თამილა გორჯელაძისათვის მედიკამენტის შეძენის დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 1 მარტის #57 ბრძანების შესაბამისად 2,3 ათასი ლარი გამოიყო მაყვალა 

მამულაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 1 მარტის #58 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ნონა 

ბერიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 1 მარტის #59 ბრძანების შესაბამისად 2,4 ათასი ლარი გამოიყო დაჩი 

ხოზრევანიძისათვის სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 1 მარტის #60 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო თეონა 

თედორაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 1 მარტის #61 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო დედისა და 

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინოლა ქათამაძისათვის, მედინე 

აბაშიძისათვის და ეთერ მიქელაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 5 მარტის #66 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო მაია 

რამიშვილისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 5 მარტის #67 ბრძანების შესაბამისად 1,4 ათასი ლარი გამოიყო ესმე 

კონცელიძისათვის ჟანგბადის კონცენტრატორისა და ნაწოლების ლეიბის შეძენის 

მიზნით; 

     2019 წლის 11 მარტის #68 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო გაზეთი 

„აჭარის“ ღვაწლმოსილი ჟურნალისტისა და პუბლიცისტის რევაზ მსხილაძის 

დაკრძალვის ხარჯების დასაფარავად ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის 

მიზნით; 

     2019 წლის 11 მარტის #69 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო თინა 

ვაშაყმაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 11 მარტის #72 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო მანანა 

ანანიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 11 მარტის #73 ბრძანების შესაბამისად 1,6 ათასი ლარი გამოიყო ნოდარ 

ბოლქვაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #76 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ხათუნა 

კოლომიეცისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #77 ბრძანების შესაბამისად 40,0 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის 

შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #78 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო სოსო 

წულეისკირისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 
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     2019 წლის 14 მარტის #79 ბრძანების შესაბამისად 3,8 ათასი ლარი გამოიყო ზაზა 

თავართქილაძისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #80 ბრძანების შესაბამისად 4,0 ათასი ლარი გამოიყო დავით 

აბაშიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #81 ბრძანების შესაბამისად 4,5 ათასი ლარი გამოიყო ანდრია 

მელაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების 

მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #82 ბრძანების შესაბამისად 2,7 ათასი ლარი გამოიყო შოთა 

წულუკიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #83 ბრძანების შესაბამისად 1,6 ათასი ლარი გამოიყო იმედი 

თევზაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების 

მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #84 ბრძანების შესაბამისად 16,0 ათასი ლარი გამოიყო მერაბ 

ღოღობერიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #85 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო მზია 

კოჩალიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 14 მარტის #86 ბრძანების შესაბამისად 2,0 ათასი ლარი გამოიყო ციური 

ბერიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 19 მარტის #89 ბრძანების შესაბამისად 2,7 ათასი ლარი გამოიყო ვალერი 

ბოლქვაძისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 19 მარტის #90 ბრძანების შესაბამისად 27,8 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის 

და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 19 მარტის #91 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო ავთანდილ 

ჭუმბურიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 19 მარტის #92 ბრძანების შესაბამისად 2,6 ათასი ლარი გამოიყო ომარ 

ასლანიძისათვის მედიკამენტის შეძენის მიზნით; 

     2019 წლის 20 მარტის #94 ბრძანების შესაბამისად 9,4 ათასი ლარი გამოიყო ნიკა 

ქარცივაძისათვის სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 20 მარტის #95 ბრძანების შესაბამისად 2,0 ათასი ლარი გამოიყო ცისნამ 

შაინიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 20 მარტის #96 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო მაია 

ჩოგაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 20 მარტის #97 ბრძანების შესაბამისად 5,3 ათასი ლარი გამოიყო მანუჩარ 

ბერიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 22 მარტის #101 ბრძანების შესაბამისად 1,3 ათასი ლარი გამოიყო ომარ 

მარკოიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 22 მარტის #102 ბრძანების შესაბამისად 4,9 ათასი ლარი გამოიყო გიორგი 

ცინარიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #103 ბრძანების შესაბამისად 25,0 ათასი ლარი გამოიყო საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის რეაბილიტირებული შენობის საზეიმო გახსნის 
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მიზნით, სტუმრების მიღებისა და მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

დასაფარავად; 

     2019 წლის 25 მარტის #104 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო მაყვალა 

ჭელიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #105 ბრძანების შესაბამისად 1,1 ათასი ლარი გამოიყო მერი 

ცეცხლაძისათვის  ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #106 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო კახა 

თავართქილაძისათვის სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #107 ბრძანების შესაბამისად 0,8 ათასი ლარი გამოიყო ზეინაბ 

ჯიმშერაძისათვის  სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #108 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო ნატო 

მჟავანაძისათვის სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 25 მარტის #109 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო ნინო 

პაიჭაძისათვის სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით; 

     2019 წლის 28 მარტის #110 ბრძანების შესაბამისად 2,4 ათასი ლარი გამოიყო გურამ 

ბერიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით; 

 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური 

დახმარება 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2019 წლის სამ თვეში 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური 

დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6 011,5 ათასი ლარი, საიდანაც 

გახარჯულია 5 641,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93,9 პროცენტია. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური 

დახმარება 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2019 წლის სამ თვეში 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური 

დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 811,7 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 

811,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,0 პროცენტია. 

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა 

 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „სტადიონის“ დაფინანსება 6 214,4 ათასი 

ლარით. 
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სესხების მომსახურების ხარჯები 

 

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის 

მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 22,6 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

 

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის აჭარის 

მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის სესხის 

ძირითადი ნაწილის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 3,8 ათასი ლარი. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

 

საანგარიშო პერიოდში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის 19 

თებერვლის #30 და 2019 წლის 14 მარტის #39 განკარგულებებით აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი იქნა 7 750,4 ათასი 

ლარი.  

 

მხარჯავი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

შესრულების მდგომარეობა (ადმინისტრირება მართვისა და მომსახურების მიწოდების 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გარეშე) 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2019 წელს 

ახორციელებს ექვს პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ 

ხარჯებს, ასევე 5 შემდეგ პროგრამას: რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, 

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, მცირე და საშუალო 

ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა და ეკონომიკური ობსერვატორია, 

რომელთაგან გეგმა გათვალიწინებულია 4 პროგრამაზე.  

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას:  

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვისთვის 2019 წლის სამ თვეში 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 29,2 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 24,9 

ათას ლარი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 
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1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების 

საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების 

განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა, 

საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 7,5 ათასი ლარი; 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების 

დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე 

აყვანა, პირველი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 10,1 ათასი ლარი; 

3. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო 

ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა 

აუდიტორული მომსახურეობის შეძენა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა 

შეადგინა 5,0 ათასი ლარი; 

4. მომზადდა მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო 

ნახაზები. საანგარიშო პერიოდში  საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,3 ათასი ლარი. 

 

საანგარიშგებო პერიოდში სახელმწიფო ქონების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენისა და მიწის 

ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო ნახაზების მომზადების 

ნაწილში მიმდინარე საჭიროებებისათვის განხორციელდა დაგეგმილზე ნაკლები 

მომსახურეობის შესყიდვა. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,3% 

 

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2019 წლის 

პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 28,3 ათას ლარს, საკასო შესრულება 

27,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ღონისძიების „საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზების“ ფარგლებში რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით განხორციელდა 3 ღონისძიება. 

კერძოდ, 2019 წლის 8 მარტს ბათუმში გაიმართა მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნეს 

ფორუმი, ფორუმს სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და ქალთა მეწარმეობის 

განვითარების ორგანიზაციების სულ 300 წარმომადგენელი, მათ შორის 250 მეწარმე ქალი 

დაესწრო. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 15,0 ათასი ლარი; 

 2019 წლის 2-7 მარტს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

ოფიციალური დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა უნგრეთში. აღნიშნული 

ვიზიტის ფარგლებში ქ. ბუდაპეშტში გაიმართა შეხვედრები უნგრეთის სამრეწველო 

პალატაში, უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ექსპორტის ხელშეწყობის 

სააგენტოში, ასევე დელეგაციამ მოინახულა სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრები და 

საწვრთნელი ბაზები, შედგა შეხვედრები სპორტული ტურიზმის სფეროში მოღვაწე 

კომპანიების ხელმძღვანელ პირებთან. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო 

ხარჯმა შეადგინა 11,3 ათასი  ლარი;  
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2019 წლის მარტის თვეში ქალაქ ბათუმში გაიმართა პოლონურ-ქართული ბიზნეს 

ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა წარმომადგენლობითი დელეგაცია პოლონეთიდან, 

ქალაქ ვროცლავიდან. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,3 

ათასი ლარი; 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,5% 

 

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, 

რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ორ 

ქვეპროგრამაზე. 

ქვეპროგრამის - შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო 

ადგილების ურბანული განვითარება 2019 წლის პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 29,4 

ათას ლარს, საკასო შესრულება 29,4 ათას ლარს.  

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში შესრულდა ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში სარფის საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის დაგეგმარებისათვის 

წინამოსამზადებელი სამუშაო, რომლის ფარგლებში მოძიებულ იქნა არსებული 

მდგომარეობის შესახებ მონაცემები. დოკუმენტის მომზადებაზე მუშაობს 

სამინისტროსთან არსებული სივრცითი მოწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 29,4 ათასი ლარით. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% 

 

ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის 

პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 146,2 ათას 

ლარს. 

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა შემდეგი საქმიანობა: 

დასრულდა ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ქედის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ დანდალოში (დანდალოს ხიდის მიმდებარედ) და შუახევის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზამლეთში (ნენიის ხიდის მიმდებარედ) დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების 

მოსაწყობად, რაც დაფინანსდა 91,3 ათასი ლარით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სახალვაშოში საპიკნიკე ადგილისა და გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების 

სადგურის მშენებლობაზე განხორციელდა ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, 

მიმდინარეობს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, რაც დაფინანსდა 54,9 ათასი ლარით.  

შესრულების დაბალი პროცენტი მაჩვენებელი გამოწვეულია ზამთრის პერიოდში 

სამშენებლო სამუშაოებისათვის არახელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო.  

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,9 % 
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მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის 2019 წლის სამი 

თვის გეგმა შეადგენს 13,0 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 11,4 ათას ლარს. პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პროგრამის ბენეფიციართა - 

8 მსესხებლის პროცენტის თანადაფინანსება გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში.  

პროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია შემდეგი 

ფაქტორებით: 7 ბენეფიციარის მიერ მოხდა სესხის წინსწრებით სრულიად დაფარვა 

ვადაზე ადრე. 

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,7 %  

 

პროგრამის - ეკონომიკური ობსერვატორია  2019 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 16,9 

ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 14,3 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში „ეკონომიკური ობსერვატორიის“ პროგრამის 

განმახორციელებელი სამუშაო ჯგუფის მიერ მოხდა კერძო და საჯარო სექტორის 

თანამშრომლობის (PPP) სამომავლო პროექტების იდენტიფიცირება, სტატისტიკური 

მონაცემების შეგროვება და დამუშავება. ეკონომიკური ობსერვატორიის 

თანამშრომლებზე გაიცა ხელფასი. 

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ ვერ მოხდა კონკურსის 

შედეგად ექსპერტთა ჯგუფის სრულად დაკომპლექტება. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,6 % 

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას - ბათუმის ბულვარის 

მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბათუმის ბულვარის 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობას. 

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და  

განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 777,3 

ათას ლარს, საკასო ხარჯი 653,1 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა-

შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 647,5 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად 

მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური 

შადრევნებისათვის ელექტრო ენერგიის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების,  

სანიტარული მომსახურების და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო 

ხარჯმა შეადგინა 5,6 ათასი ლარი, კერძოდ ღონისძიების „2018 წელს განხორციელებული  

ინფრასტრუქტურული პროექტებზე დაკავებული საგარანტიო თანხა“ ფარგლებში 
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ანაზღაურებული იქნა განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ახალ 

ბულვარში მაღალი ძაბვის კაბელის შეცვლის სამუშაოზე დაკავებული საგარანტიო თანხა.  

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი 

ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საწვავ-საპოხი მასალების შეძენისა და 

ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული მომსახურების ხარჯები 

საჭიროებებიდან გამომდინარე დაფინანსდა დაგეგმილზე ნაკლები თანხით. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი:  84,0 %  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2019 წელს 

ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის 

ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ 

და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების 

განვითარება. 

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების 

ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისიწინებს სამ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში 

ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და 

ასევე ორი ქვეპროგრამა, რომელთაგან 2019 წლის პირველ კვარტალში გეგმა 

გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაში.   

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და 

სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, 

შესრულებამ შედგინა 6,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 

შემდეგი საქმიანობა: 

1. ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, 2018 წელს გაფორმებული 

მრავალწლიანი ხელშკრულების ფარგლებში შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემიამ“, 

უზრუნველყო კვლევის მესამე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 6,3 

ათასი ლარი. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მეოთხე ეტაპი; ხოლო მიმდინარე 

წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 

კვლევას უზრუნველყოფს შპს „ბი-სი-ჯი“, ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის 

პირველი ეტაპი.   

2. უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, 2018 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი 

ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემია“-ს უნდა 

მოეწოდებინა 2018 წლის მოეთხე ეტაპის შესაბამისი მასალები, მაგრამ კომპანიამ 

ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დროულად, რის გამოც 

ხელშეკრულების შესაბამისად დაეკისრა პირგასამტეხლო. 

 ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია 

იმით, რომ კომპანიამ დროულად ვერ მოაწოდა უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის 
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კვლევის მეოთხე ეტაპის მასალები, რის გამოც პირველ კვარტალში აუთვისებელი 

დარჩა 13,7 ათალი ლარი. 

            ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 31,5 % 

             

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა 

ითვალისიწინებს ორ ქვეპროგრამას. 

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი 

საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 226,3 ათას ლარს, 

შესრულებამ შეადგინა 223,4 ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტის მიერ 

ორგანიზებული იქნა ოთხი სარეკლამო საინფორმაციო ტური, რომლის ფარგლებშიც 

აჭარას ესტუმრა გიდების ასოციაციის მსოფლიო ფედერაციის მე-18 კონგრესის 

მონაწილეები და 17 ჟურნალისტი.  

დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 11 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, 

კერძოდ:   

1. „Vakantie Beus“ - უტრეხტი, ჰოლანდია 

2) „FITUR“ - მადრიდი, ესპანეთი. 

3) „ADVENTUR 2019“ - ვილნიუსი, ლიტვა. 

4) „EMITT“ - სტამბოლი, თურქეთი. 

5. „BAL Tour“ - რიგა, ლატვია. 

6. „IMTM“ - თელავივი, ისრაელი. 

7. „TOUREST“ - ტალინი, ესტონეთი.  

8. „MTT Wroclaw“ - ვროცლავი, პოლონეთი. 

9. „ITB 2018“ - ბერლინი, გერმანია. 

10. „UITT“ - კიევი, უკრაინა.  

11. „Globalnie“ - პოლონეთი კატოვიცე. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილია სხვადასხვა დასახელების ბრენდირებული 

სარეკლამო საპრომოციო მასალა, კეძოდ: საწერი კალმები, საწვიმარი ლაბადები, კეპები 

და ფეხსაცმლის დამცავები. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,7% 
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ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 8,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 7,8 ათასი 

ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

შეძენილია სხვადასხვა დასახელების ბრენდირებული სარეკლამო საპრომოციო 

მასალა, კეძოდ: საწერი კალმები, საწვიმარი ლაბადები, კეპები და ფეხსაცმლის დამცავები. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,5% 

 

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა ითვალისიწინებს 

ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ 

ქვეპროგრამაში. 

ქვეპროგრამის-სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით 

ტურისტების უზრუნველყოფის  საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 146,7 ათას ლარს, 

ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 138,2 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ქვეპროგრამა ძირითადად მოიცავს ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების 

განვითარების სააგენტოს“ შენახვისა და საინფორმაციო ცენტრების ფუნქციონირების 

ხარჯებს, ასევე საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა თანამშრომლობა ევროპის სოფლად 

ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (Eurogites). საინფორმაციო ცენტრების 

თანამშრომლების გადამზადების მიზნით სააგენტოს მიერ მომსახურების შესყიდვაზე  

გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად გამარჯვებულ კომპანიასთან  გაფორმებულია 

ხელშეკრულება. საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების მიერ განხორციელებული 

მომსახურების ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი „იდუმალი სტუმარი“-ს 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით ღონისძიებისთვის შედგა ტენდერი და გამარჯვებული 

გამოვლენილია ხელშეკრულება გაფორმებულია. ასევე ტურისტული საინფორმაციო 

ცენტრების განახლებისა და მოდერნიზაციის მიზნით მომზადდა სატენდერო 

დოკუმენტაცია, გამოცხადდა ტენდერი და გამარჯვებული გამოვლენილია.  

 ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,2% 

ქვეპროგრამის - ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია 

საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა შეადგენს 11,0 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება - 3,4 ათას 

ლარს.  

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს“ მიერ განხორციელდა 

საინფორმაციო გაცნობითი ტური სამთო-სათხილამურო კურორტ „გომარდული“-ზე. 

კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი გიდები და ტურისტული 

სააგენტოების წარმომადგენლები  გაეცნენ სამთო-სათხილამურო კურორტ 
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„გომარდული“-ს ტურისტული შესასძლებლობებს,  არსებულ ინფრასტრუქტურას, მოხდა 

კოტეჯებისა და საოჯახო სასტუმრო სახლების დათვალიერება.  

ასევე განხორციელდა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების 

საორგანიზაციო სამუშაოები.  

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია ქვეპროგრამით 

გათვალისწინებული ღონისძიების - ტურისტულ ობიექტებში საინფორმაციო სტენდების 

დამზადება-განთავსება ფარგლებში საინფორმაციო სტენდების კვარტლის ბოლოს 

მოწოდების გამო. თანხის ანაზღაურება განხორციელდება მეორე კვარტალში მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 30,9 % 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტი 2019 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო 

გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა, რომელიც წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხვრივ მოიცავს ხუთ 

ქვეპროგრამას, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა სამ ქვეპროგრამაზეა 

გათვალისწინებული:  

ქვეპროგრამის  - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 3 280,1 ათას ლარს, საკასო შესრულება 3 253,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ორ გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. 23 

ღონისძიების შესრულებაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება და მიმდინარეობს 

სამუშაოები. 3 ღონისძებაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა. მიმდინარეობს 3 

გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეპროგრამაში 29 გზაა და დაზუსტებული 

წარმოდგენილია 31 გზაზე. 

მიმდინარეობს ერთ გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  2 გზის რეაბილიტაციაზე 

ხორციელდება შესყიდვის პროცედურა, ხოლო ერთი გზის რეაბილიტაციაზე 

შესყიდულია საპროექტო-სახარჯთაღრიხცვო დოკუმენტაცია.  

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,2 % 

 

ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია საანგარიშო 

პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 254,5 ათას ლარს, შესრულება - 254,5 ათას 

ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 
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         საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ერთი ახალი ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს 

3 ახალი ხიდის მშენებლობა, 2 ახალი ხიდის მშენებლობაზე და ერთი არსებული ხიდის 

რეაბილიტაციაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები, 6 ახალი ხიდის 

მშენებლობაზე და 1 ხიდის რეაბილიტაციაზე მზადდება დოკუმენტაცია და 

გამოცხადდება ტენდერი, ხოლო 2 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე მიმდინარეობს 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 65 საყრდენი კედლის მშენებლობა. 56 

საყრდენი კედლის მშენებლობაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები, 45 საყრდენი 

კედლის მშენებლობაზე მზადდება დოკუმენტაცია და გამოცხადდება ტენდერი, 17 

საყრდენი კედლის მშენებლობა-მოწყობაზე მზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია. 

საანგარიშო პერიოდში 19  დამცავი ნაგებობის და წყალარინების მოწყობაზე 

მიმდინარეობს სამუშაოები, 22 დამცავი ნაგებობის და წყალარინების მოწყობაზე 

მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები, ხოლო 6 დამცავი ნაგებობის და წყალარინების 

მოწყობაზე მზადდება დოკუმენტაცია და გამოცხადდება ტენდერი.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 % 

 

ქვეპროგრამის - საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 760,4 ათას ლარს, საკასო 

შესრულება 1 653,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი 

საქმიანობა: 

შეძენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის 

სათადარიგო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები; 

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან; 

შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები; 

საავტომობილო გზებზე დადგმულია საგზაო-საინფორმაციო ნიშნები; 

გაცემულია საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის 

ღონისძიებაზე აყვანილი მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება;  

დეპარტამენტის საჭიროებიდან გამომდინარე დაქირავებული ტექნიკით 

შესრულებული იქნა სამუშაოები; 

შეძენილია მონოლითური ბეტონი და სხვა სამშენებლო მასალები; 

შესყიდულია ლითონისა და პლასტმასის მილები; 

შესყიდულია საგზაო ნიშნების დამზადებისათვის საჭირო მასალები; 

განხორციელებულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მომსახურება; 
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განხორციელდა ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შეძენა; 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,9 % 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

2019 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 

ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესება, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, 

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

ხელშეწყობ, რომლეთაგან გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ პროგრამაში. 

 

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  და 

ინვენტარით აღჭურვა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.  

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 9,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 4,8 ათას ლარს. 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფინანსური რესურსი გათვალისწინებული იყო  

ორი კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებისათვის. ფაქტიურად გაწეულია ერთი 

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურების ხარჯი 4,8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო 

ერთი კოორდინატორის ადგილი ვაკანტურია.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 49,5%  

 

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 67,0 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდში შეძენილია 15 საჯარო სკოლისთვის 8  560 ცალი 428 დასახელების 

მხატვრული ლიტერატურა. 

23,0 ათასი ლარი ტენდერის შედეგად დარჩენილი ეკონომიაა. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,4%  

 

პროგრამა  - განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, 

რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.  

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 90,0 ათას ლარს. 
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 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

2019  წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი 

აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის 

მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 30 პედაგოგი. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

     

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 175,0 ათას 

ლარს, საკასო ხარჯი 175,0 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 14 სტუდენტის საგაზაფხულო სემეტრის სწავლა 

საზღვარგარეთ თანხით 175,0 ათასი ლარით.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

 

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ და სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი“, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ 

ქვეპროგრამაზე. 

 

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 247,3 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 246,2 ათას 

ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და 

ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა 

- იანვრის-მარტის თვის თანამდებობრივი სარგო თანხით - 246,2 ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %  

 

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  14,8 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ 

მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 14,8 ათასი ლარი.  
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შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია თებერვალ-

მარტის თვეში საათობრივი წესით ჩასატარებელი ლექციების გარკვეული რაოდენობის 

მომდევნო პერიოდში გადატის გამო. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,0 %  

 

პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები 

და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს ორ 

ქვეპროგრამას. 

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 229,5 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  178,5 ათას 

ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საჯარო სკოლებში: სსიპ „სოფელ სალიბურის საჯარო სკოლია“, სსიპ „ჩაისუბნის N2 

საჯარო საკოლა“, სსიპ „ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის 

სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“, რომლებიც 

ახორციელებენ  საპანსიონო  მომსახურებას,  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 

თვეში საშუალოდ 269 ბავშვის საპანსიო მომსახურება, მათი საცხოვრებელი 

მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა, სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება, 

ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. 

51,0 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია კვების ხარჯებში წარმოქმნილი 

ეკონომიით კონსოლიდირებული ტენდერის შესაბამისად გაფორმებული 

ხელშეკრულებების საფუძველზე. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,8 %  

 

ქვეპროგრამის - გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და 

ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 73,2 ათას 

ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  55,7 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა- 

მათემატიკის გაძლერებული საწავლების მიზნით 440 მოსწავლემ უცხო ენის სწავლების 

გაძლიერებული კურსები გაიარეს ქ. ბათუმის N4 საჯარო სკოლაში და 410 მოსწავლემ 

ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული კურსი ქ.ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო 

სკოლაში. საგნების გაძლერებული სწავლა ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური 

მოსწრების ამაღლებას. სულ გაწეულია 18,4 ათასი ლარი. 

 ქ.ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში (ინკლუზიური სწავლება) განხორციელდა 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 40 მოსწავლეთათვის განათლების 

ხარისხის გაუმჯობესება. შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმნათლებლო მომსახურებით. 

სულ გაწეულია 34,0 ათასი ლარი.  

გაწეულია პროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,3 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,1 %  
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

2019 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის  მიმართულებით 

ახორციელებს ექვს პროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა 

გათვალისწინებულია ოთხ პროგრამაზე. 

           პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების 

განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო 

პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ ქვეპროგრამაზე: 

ქვეპროგრამის - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 15,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 8,0 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

თეატრალური კვარტეტის საქველმოქმედი კონცერტის ორგანიზება თანხით - 2,0 ათასი 

ლარი და ინტეგრირებული თეატრის „აზდაკის ბაღის“ გასტროლის ორგანიზება 

(მონაწილეთა ტრასპორტირება, სასტუმროში განთავსება, კვება, პოლიგრაფიული 

მომსახურება) თანხით - 6,0 ათასი ლარი.  

გეგმასა და ფაქტს შორის 7,0 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის 

გამო, რომ საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილ ფესტივალზე „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 

მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო პირველ კვარტალში, ხოლო ღონისძიება  

ჩატარდება მეორე კვარტრალში, რის შემდეგაც განხორციელდება ანგარიშსწორება.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 53,3 %  
 

ქვეპროგრამის - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 0,4 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

დაიბეჭდა კინოს პროგრამის ბროშურა  თანხით - 0,4 ათასი ლარი.   

გეგმასა და ფაქტს შორის 1,6 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის გამო, 

რომ ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში გათვალისწინებული სასაჩუქრე 

ბრენდირებული ღვინოს დამზადებაზე ღვინის მწარმოებელ კომპანიასთან 

ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების 

შემდეგ. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 20,0 %. 

 

ქვეპროგრამის - შემოქმედებითი ინკუბატორიის მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის 

გეგმა შეადგენს 1,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 0,4 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

     დაიბეჭდა პიარის პრომოუშენის ბროშურა თანხით 0,4 ათასი ლარი. 

 გეგმასა და ფაქტს შორის 0,6 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის 

გამო, რომ ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში გათვალისწინებული პროგრამის 

პრომოუშენისათვის საჭირო ღვინოს დამზადებაზე ღვინის მწარმოებელ კომპანიასთან 
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ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების 

შემდეგ. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 40,0 %  
 

 

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა 

მოიცავს  ორ ქვეპროგრამას. 

ქვეპროგრამის - თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 6,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის 

გეგმასა და ფაქტს შორის 6,0 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის გამო, 

რომ სამინისტრომ თეატრალური ფესტივალისთვის გამარტივებული სახელმწიფო 

შესყიდვაზე საანგარიშო პერიოდში ვერ მიიღო თანხმობა.    

 

ქვეპროგრამის - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის 

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი სამუზეუმო სფეროს წარმომადგენელთა ვიზიტი 

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ქალაქ პოტსდამში, სადაც სამუზეუმო 

გაერთიანების ხელმძღვანელობასთან გაივლიან სამუშაო ვიზიტს და მუზეუმის 

თანამშრომლებისათვის ჩატარდება ტრენინგები, განხორციელდება მეორე კვარტალში.  

     

პროგრამის - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 

პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,5 ათას ლარს, ხოლო საკასო 

ხარჯი 28,5 ათას ლარს. 

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

    აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოღვაწე ლოტბარებისა და ქორეოგრაფების ტრენინგების 

ორგანიზება, თანხით 17,4  ათასი ლარი;   

  ჩატარდა სამეცნიერო თეორიული და მეთოდური პრაქტიკული საერთაშორისო 

კონფერენცია თანხით 11,1 ათასი ლარი;  

3,0 ათასი ლარი ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიებია. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,5 %  

 

პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 

8,7 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

     საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა  ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა 

ვენეციასა და პარიზში, რაზეც ხარჯი გაწეულია 8,7 ათასი ლარი.  

გეგმასა და ფაქტს შორის 7,3 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ მიზეზის გამო, 

რომ  მობილობის ხელშეწყობის კონკურსის გამარჯვებული ბენეფიციარები გამოვლინდა 
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პირველ კვარტალში, ხოლო ნაწილი  ბენეფიციარების დაფინანსება  განხორციელდება 

მომდევნო პერიოდში. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,4 %  

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით 

სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2019 წელს ახორციელებს 

ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. 

ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 37,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო 

ხარჯი არ გაწეულა. 

მარტის თვეში დაგეგმილი ღონისძიება „ქალის სურნელი“ ვერ განხორციელდა, რადგან 

გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალში რომაული ბანაკის მოწყობითი სამუშაოების 

დასრულება გადავიდა მეორე კვარტალში.  

საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ავარიული სახლების (ზვიად გამსახურდიას #39, 

კონსტანტინე გამსახურდიას #36, ჟორდანიას #24) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

დასრულდა, ანგარიშწორება განხორციელდება სამუშაოების მიღება-ჩაბარების შემდგომ.  

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სფეროს ხელშეწყობის მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი 

2019 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 

მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სპორტის ხელშეწყობისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამებს. 

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის  ფარგლებში ხორციელდება ოთხი ქვეპროგრამა.  

ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 740,0 

ათას ლარს, საკასო ხარჯი 739,6 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და 

სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, 

სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და 

სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად 

ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 36 ფედერაციის 132 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 739,6  

ათასი  ლარი.   

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %  

 

ქვეპროგრამის -  აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ 

მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 68,7 

ათას ლარს.  
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ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 77 სპორტსმენსა და მწვრთნელს  სხვადასხვა 

რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,1 %  

 

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 201,9 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 13 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება წყალბურთში, 

ხელბურთში, ფეხბურთში, ინდორ ჰოკეიში, ფრენბურთში, კალათბურთში, 

მშვილდოსნობაში, ძიუდოსა და რაგბში, სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში 

უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი 

ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების 

მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.  

ქვეპროგრამის განხორციელება დაიწყო თებერვლის თვიდან და შესაბამისად არ 

იქნა გაცემული კოორდინატორებისა და მწვრთნელების იანვრის თვის ხელფასები.   

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,1 %  

 

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და 

წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 42,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 37,8 

ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

2019 წლის სამი თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 60 

ბენეფიციარს (33,6 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან 

დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 7 ბენეფიციარს - სულ თანხით 4,2 

ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,2 %  

 

პროგრამის - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 100,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6,6 ათას ლარს.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ღონისძიების „უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში 

მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ 

დაფინანსებული იქნა 8 სტუდენტის გზის ხარჯი. 
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შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია იმით, რომ სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში დაგეგმილია სტრუქტურული ცვლილებები. 

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის ღონისძიებები დროებით შეჩერებულია. 

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 6,6 %  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს  საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2019 წელს 

ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, 

რომელიც მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების 

მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ორ ქვეპროგრამას, 

რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაშია. 

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 82,3 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 61,2 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო 

დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 61,2 ათასი ლარი. 

აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია სამი ერთეული სკანერის შესყიდვაზე 

სატენდერო პროცედურების გახანგრძლივების გამო. 25 მარტს გაფორმდა 

ხელშეკრულება, ანგარიშწორება განხორციელდება საქონლის მოწოდების შემდგომ.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,4 % 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამინისტრო 2019 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის 

სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და 

სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის 

მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, 

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და 

ეკომოგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს. 

 

პროგრამა - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 

მოიცავს რვა ქვეპროგრამას: 

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 200,0 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 926 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 136, ხოლო 790 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.  
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ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო 

პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 249,7 ათას 

ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 458 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 196, ხოლო 262 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %  

 

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული 

გეგმა შეადგენს 90,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 86,2 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 52 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 19, ხოლო 33 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,8 %  

 

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 170,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 

169,9 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 060 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 438, ხოლო 622 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %  

 

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი 

სამედიცინო მომსახურება 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 420,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 

420,0 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 417 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 549. ხოლო 868 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 80,0 ათას ლარს, 

საკასო ხარჯი 80,0 ათას ლარს.  
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ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 202 ვაუჩერი, 

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 111.  ხოლო 91 პაციენტი აგრძელებს 

მკურნალობას.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 110,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 109,8 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 296 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 110. ხოლო 186 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %  

 

ქვეპროგრამის -  მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინასება 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 125,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 

92,7 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის 

თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  პროგრამით „მოსახლეობის 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსებულია 7 ბენეფიციარი.   

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 74,2 %  

 

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას. 

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 107,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 105,7 ათას ლარს.  

       ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულებები 

გაფორმებულია სსიპ „სოციალურ მომსახურების სააგენტოს“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერიის მომართვის საფუძველზე 

წარმოდგენილი სიების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან 

მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულია სულ 42 ექიმი და 46 ექთანი, ხოლო ხელვაჩაურისა 

და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი და 64 ექთანი.   

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,4 %  

 

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს შვიდ  ქვეპროგრამას, 

რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ექვს ქვეპროგრამაზე. 
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ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 138,2 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 905 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 593. ხოლო 312 პაციენტი აგრძელებს რეაბილიტაციას.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,7 %  

 

ქვეპროგრამის - სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 49,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 15,8 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 151 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 89. ხოლო 62 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას. I კვარტლის 

ფარგლებში აღებული ვალდებულების სიმცირე განპირობებულია მოქალაქეთა 

დაგვიანებული მომართვიანობის გამო.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 32,3 %  

 

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 

108,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 67,2 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 561 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 467. ხოლო 94 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 62,2 %  

 

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 45,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 

17,8 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 83 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 61. ხოლო 22 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს მკურნალობას. 

მიუხედავად ADOS-ს ტესტზე ფინანსური ხელმისაწვდომობისათვის შემუშავებული 

ღონისძიებისა, ქვეპროგრამით განსაზღვრულ ბენეფიციართა მომართვიანობა მცირეა.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 39,6 % 

  

ქვეპროგრამის - მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 

3,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 0,5 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 5 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 3.  ხოლო 2 ვაუჩერის მფლობელი აგრძელებს მკურნალობას. 
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ქვეპროგრამა პილოტური ხასიათისაა და მისი განხორციელება დაიწყო 2019 წელს. 

ბენეფიციართა რაოდენობისა და შესაბამისი ბიუჯეტის განსაზღვრა მოხდა სსიპ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 

განხორციელებული სკრინინგის მონაცემების საფუძველზე. ამ ეტაპზე მოქალაქეთა 

მომართვიანობა მცირეა, ვინაიდან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, ძირითადად, 

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვებია. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 13,2 %  

 

ქვეპროგრამის - სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 1,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.  

ქვეპროგრამა პილოტური ხასიათისაა და მისი განხორციელება დაიწყო 2019 წელს. 

პირველი კურსის ჩატარება დაგეგმილი იყო I კვარტალში, სასკოლო არდადეგების 

პერიოდისათვის, თუმცა კლიმატური პირობების გამო ვერ მოხერხდა ბავშვების 

ჩამოყვანა მაღალმთიანი რეგიონებიდან. 

პროგრამა - მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო 

პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ ქვეპროგრამაზე. 

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 30,0 ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში 30 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, 

ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0  ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,8 %  

 

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 34,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,0 

ათას ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 17 

ახალშობილი ტყუპის ოჯახს. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში 

დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 23,0 

ათას ლარს, საკასო ხარჯი 23,0 ათას ლარს.  

ომში დაღუპული 22 მეომრის ოჯახს (23 დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ  თითოეულს 1,0 ათასი ლარი. 
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 ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 310,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 201,4 ათას ლარს. აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 37 პაციენტის 

მკურნალობისათვის გამოყოფილი 174,6 ათასი ლარიდან (სამედიცინო მომსახურების 

გაწევაზე წარმოდგენილი დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაბამისად) 

დაფინანსებულია 15 პაციენტის მკურნალობის ხარჯები 75,1 ათასი ლარი, ხოლო 23 

ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 128,8 ათასი ლარიდან 

დაფინანსებულია 22 პაციენტის მატერიალური დახმარება 126,3 ათასი ლარი, ასევე 

გამოყოფილია 2 პაციენტის მედიკამენტისა და ერთი პაციენტისათვის სამედიცინო 

დამხმარე/მოვლის საშუალებების შეძენისათვის 7,0 ათასი ლარი, რომლის დაფინანსება 

საანგარიშო პერიოდისათვის არ განხორციელებულა.  

 

პროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა 

უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან 

საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე. 

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა 

გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 

51,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 51,9 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 120 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 84.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა 

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 78,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 78,2 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 95 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და 

ანაზღაურებულია 74.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %  

 

პროგრამის -  მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა 

მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.  

ქვეპროგრამის -  დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 61,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,9 ათას ლარს. 

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო 

პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 26 ბენეფიციარი. 34,9 ათასი ლარით დაფინანსდა 

სხვადასხვა პრობლემების მქონე, მათ შორის მარტოხელა, მიუსაფარი და 
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ძალადობაგანცდილი დედების და ბავშვების, თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის 

ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და 

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება და სოციალური 

უნარ-ჩვევების სწავლება.  

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 26 ბენეფიციარი (ქვეპროგრამა 

ითვალისწინებს 40 ბენეფიციარის დაფინანსებას). ქვეპროგრამაში ჩართვა ხორციელდება 

სოცმუშაკის დასკვნის საფუძველზე. ამ ეტაპისათვის სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში გადაგზავნილია 3 განცხადება (10 ბენეფიარი), რომელიც შესწავლის ფაზაშია, 

სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო შესწავლის პროცესი გახანგრძლივდა.  

 

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 57,0%  

 

ქვეპროგრამის -  ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 112,5 ათას ლარს, 

საკასო ხარჯი 111,6 ათას ლარს. 

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების 

გაწევაზე. 111,6 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე 

პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, 

განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური მეთოდით ინდივიდუალური 

მართვის გეგმის შესაბამისად.   

 

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,2%  

 

პროგრამის -  ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საანგარიშო 

პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 462,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 461,1 ათას 

ლარს.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 18 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 

450,0 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურებისათვის 

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 11,1 ათასი ლარი.  

 

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8%  

    

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხვრივ სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და 

მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და 

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკის ქვეპროგრამას. 

ქვეპროგრამის - დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა საანაგარიშო პერიოდის 

გეგმა შეადგენს 64,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 64,0 ათას ლარს.  
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ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  

ა)  მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული 

დიაგნოსტიკა: 

 

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია  0-1 წლამდე ასაკის 230 ბავშვს, რომელთაც 

ჩაუტარდათ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე ორთოპედის პირველადი 

კონსულტაცია და გადაეცა პროფილაქტიკური მედიკამენტის ერთი თვის მარაგი. მათ 

შორის: ქობულეთი - 96, ხელვაჩაური - 77, ქედა - 17, შუახევი - 12 და ხულო - 28;  

საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული 

გამოკვლევის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდა 130 ბენეფიციარს.  

ბ) C  ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება: 

საანგარიშო პერიოდში 149 ბენეფიციარს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო 

196 გამოკვლევა. ხოლო 139 ბენეფიციარს მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის 

მიზნით  საჭირო 251 გამოკვლევა.  

გ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში: 

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 1 084 

ორსული, მათ შორის: ქალაქ ბათუმის დაწესებულებებში - 1 044 ორსული, ქობულეთში -

18 და ხულოს სამედიცინო დაწესებულებაში - 22. 

 

ე) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა: 

საანგარიშო პერიოდში შუა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორეული სკრინინგი ჩაუტარდა 

5 ახალშობილს (ქობულეთი - 5), ასევე ჩაუტარდა ტვინის ღეროს სმენის პასუხის მარტივი 

ტესტი 4 ბენეფიციარს, შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული 

გამოკვლევით ჩაუტარდა 5 ბენეფიციარს.                                                                                            

 

ვ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში: 

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით 

ღონისძიებით ისარგებლა 15-მა ბენეფიციარმა, მ.შ: ალერგოლოგის კონსულტაცია 

ჩაუტარდა 15-ს,  გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 15-ს, კანის პრიკ ტესტი 

არაინფექციურ ალერგენებზე 15-ს, ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდი 

განესაზღვრა 10-ს. 

 

ზ)ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში: 

საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღების 1 501 აღსაზრდელს ჩაუტარდათ 

ჰელმინთებზე ლაბორატორიული კვლევა.  

 

თ)აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში: 

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით და ADOS ტესტი 

ჩაუტარდა 7 ბენეფიციარს, მ.შ. ხელვაჩაური - 5, ქობულეთი -2. 
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ი) C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა:  

საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა 11 550 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე -11 442 

(138 დადებითი), აივ ინფეციაზე- 11 209. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

დასაქმების ხელშეწყობის მხვრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ექვს 

ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 

დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ქვეპროგრამაზე, რომელიც წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს და სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის 

ქვეპროგრამაზე. 

 

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 13,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 12,8 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა ოთხი შრომითი 

კონსულტანტი, რომელთაც გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულება. შრომითი 

კონსულტანტების  მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის 

მართვის ელექტრონულ სისტემაში  408 სამუშაოს მაძიებლის,   54 ორგანიზაციისა და 145 

ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის 

ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 111 ბენეფიციარის დასაქმება; 

განხორციელდა აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 40 ორგანიზაციის გამოკითხვა  

სააგენტოს ქვეპროგრამა „სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა“ სავარაუდო პროფესიების 

გამოსავლენად. 

ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილმა გამარჯვებულმა ი/მ „ზურაბ 

ჩხაიძემ“ განახორციელა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიის წარმოება. ა(ა)იპ 

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ასოციაციამ უზრუნველყო სამი სამუშაო შეხვედრის 

ორგანიზება ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სამუშაოს 

მაძიებლებთან; შეხვედრის მიზანი - შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესების 

შესახებ სამუშაოს მაძიებლებთათვის ინფორმაციის მიწოდება. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,2 %  

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო 2019 წელს 

ახორციელებს ორ  პროგრამას: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და 

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება.   

 

პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას 

რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია შემდეგ ორ 

ქვეპროგრამაზე: 
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ქვეპროგრამის - ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, საექსპორტო და 

საინვესტიციო  პოტენციალის ზრდა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 3,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,8 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ღონისძიების სამეცნიერო კონფერენცია - „მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია“ ფარგლებში, 2019 წლის 29 იანვარს გაფორმდა სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ №02-02/18 ხელშეკრულება მონოგრაფიის ბეჭდვის მომსახურებასთან  

დაკავშირებით, საანგარიშგებო პერიოდში მოწოდებულია მონოგრაფიული მასალები, 

საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,8 ათასი ლარი. 

   

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 

8,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 8,0 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

და მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების მიწოდების 

მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული და შრომითი 

ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა მაღალკვალიფიციური აგრარული დარგის 8 

სპეციალისტი.  საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „შერჩეული აგრარული დარგის 

სპეციალისტების შრომის ანაზღაურება (6 თვე)“ ფარგლებში ხუთი სპეციალისტის მიერ 

ერთი თვის განმავლობაში მემცენარეობაში ექსტენციის პირველი ფაზის „გასხვლა, 

საგაზაფხულო სამუშაოების“ ფარგლებში ხუთივე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა საველე-

პრაქტიკული სწავლება, ექსტენციაში ჩართული იყვნენ 1 220 ფერმერი და აგრომეწარმე. 

საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,0 ათასი ლარი. 

 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

 

ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას „სოფლის 

მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, 

რომელიც მოიცავს რვა ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა 

გათვალისწინებულია აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელების 

ქვეპროგრამაზე, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შემდეგ სამ ქვეპროგრამაზე:  

 

ქვეპროგრამის - ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის 

რეალიზაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 21,9 ათას ლარს, საკასო 

ხარჯი 9,8 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები: 
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ღონისძიების - აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრის დაცვა (5 ობიექტი) 

ფარგლებში გამოცხადდა ტენდერი 3 ობიექტის დაცვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად 

გამოვლინდა შპს „საკუთრების დაცვის სამმართველო“ და გაფორმდა ხელშეკრულება 

თანხით 53,0 ათასი ლარი, საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,8 ათასი 

ლარი.  

ღონისძიების - აგრომომსახურების ცენტრების მოვლა/შენახვა და კომუნალური 

გადასახადები ფარგლებში განხორციელდა ცენტრის ინვენტარისა და სხვა დანადგარ-

მოწყობილობების გადაზიდვა-გადაყვანისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის გაწევა, 

თანხით 1,0 ათასი ლარი. 

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია ტექნიკური 

ზედამხედველის შრომის ანაზღაურების ხარჯის აუთვისებლობისა და ტენდერის 

შედეგად მიღებული ეკონომიებით, ასევე მარტის თვის დაცვის ხარჯი გადახდილი 

იქნება აპრილის თვეში. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 44,7 %  

ქვეპროგრამის - სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 231,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 177,1 ათას ლარს. 

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ღონისძიების - 104, 200, 300 და 500 კვ.მ. სათბურების მოწყობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო 

შესყიდვების თანახმად გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „აკეთი 2017“, თანხით 2,8 ათასი 

ლარი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწოდებულია და 

განხორციელებულია ანგარიშწორება 2,8 ათასი ლარით, ტენდერის ეკონომია 3,2 ათასი 

ლარი.                                                                                                                                                      

   ღონისძიების - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის თანახმად შპს 

„მარდთან“ გაფორმებული (ორწლიანი 2018-2019 წწ) ხელშეკრულების შესაბამისად 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულია ანგარისწორება 174,3 ათასი ლარის 

ოდენობით.  

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი 

მიზეზების გამო: ვერ განხორციელდა აგროპარკის ტერიტორიის და გზის მოშანდაკების 

სამუშაოები კლიმატური პირობების გამო, ღონისძიების - სასათბურე მეურნეობის 

აგროპარკის დაზღვევა ფარგლებში გამოცხადებული იქნა 4-ჯერ ტენდერი, რომელიც არ 

შედგა, საანგარიშო პერიოდში არ გაწეულა აგროპარკში სათბურებისა და ტერიტორიის 

მოვლასა და მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პერსონალის შრომის ანაზღაურება, 

ვინაიდან ვერ განხორციელდა პერსონალის დანიშვნა და ასევე მშენებლობის 

ზედამხედველის შრომის ანაზღაურება. ღონისძიების - აგროპარკის დაცვის ანაზღაურება  

ფარგლებში  გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულთან შპს „უშიშროების სამსახური 

„იმედი“ ამჟამად მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმება.       

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,6 %  
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ქვეპროგრამის -  სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით 

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის 

გეგმა შეადგენს 88,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 88,0 ათას ლარს. 

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული 

ტენდერის NAT190001774) შ.პ.ს. „წყლის და გაზის ტექნოლოგიები“-თან, ღირებულებით  

439,8 ათას ლარზე (ტენდერის ეკონომია 70,2 ათასი ლარი), რომლის თანახმად 

საანგარიშო პერიოდში მოწოდებულია 298 ერთეული  ბაღის მობილური შემასხურებელი 

აპარატი, მომწოდებელთან განხორციელდა საავანსო ანგარიშსწორება 88,0 ათას ლარის 

ოდენობით.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2019  წელს ახორციელებს სამ პროგრამას. 

პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, ა(ა)იპ 

აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვას, რომელიც 

წარმოადგენს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შემდეგ სამ 

ქვეპროგრამას: 

ქვეპროგრამის - ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება 

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 226,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 

201,3 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები: 

     ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარების მიზნით 

შესყიდული იქნა 15 000 კგ/ლ აგროქიმიკატები და პესტიციდები, 78 კბ/მ სუბსტრატი, 

26000 ცალი ვაზის ნერგების წარმოებისათვის ქოთნები, 90 კგ ცვილი - ვაზის 

მყნობისათვის, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდული იქნა სათბურის 

გადასახური ფირის მომსახურება,  სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირების ფარგლებში 

გადახდილი იქნა ყოველთვიური კომუნალური გადასახადები და გაფორმებული იქნა 

სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულები (მიწის დახვნა, 

აუდიტორული მომსახურება, ავტომანქანის დაზღვევა, დაცვის მომსახურება), 35 000 

ცალი ვაზის ნამყენის წარმოების მიზნით, გაფორმდა მყნობის მომსახურებაზე 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  ხელშეკრულება. ასევე შესყიდული იქნა ხეხილის 

ნამყენის (7 000 ცალი), კაკლის ნამყენის (2 000 ცალი) და ციტრუსის ნამყენის (20 000 

ცალი) წარმოების მიზნით გაფორმდა მყნობის მომსახურებაზე სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ  ხელშეკრულებები. განხორცილდა ვაზის საძირის შეძენა, შესყიდული იქნა ასევე 

თხევადი ორგანული სასუქი. 

     გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა 41 შრომითი ხელშეკრულება.   

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია ტენდერის შედეგად 

მიღებული ეკონომიებით. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,0 %  
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ქვეპროგრამის - მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობებისა და 

ვეტერინარული კლინიკის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 2,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები: 

საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების „ვეტერინარული კლინიკის საპროექტო 

დოკუმენტაციის“ ფარგლებში გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულება 2,5 ათას ლარზე. მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში ვერ 

განხორციელდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მოწოდება, რაზეც 

მომწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო.  

ღონისძიების „მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობისა და ხეხილის 

სანერგე მეურნეობის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის“ ფარგლებში 

მიმწოდებლებთან გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები კაკლის 

ნერგების, აგროქიმიკატების, ორგანული სასუქის, ვაზისა და ჟოლოს საყრდენი 

სისტემების შესყიდვებზე, რომელზეც ანგარიშსწორებები განხორციელდება დროითი 

გეგმის შესაბამისად. 

 

ქვეპროგრამის - მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა 

შეადგენს 18,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 14,8 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 5 შტატგარეშე მუშა მოსამსახურესთან შრომითი 

ხელშეკრულება და შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება 13,1 ათასი ლარზე, 

ღონისძიების „ფუნქციონირების ხარჯების“ ფარგლებში განხორციელდა 

მუნიციპალიტეტებში გასვლითი ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც გადამოწმდა 

განმცხადებელთა ფუტკრის ოჯახების შესაბამისობა დადგენილ კრიტერიუმებთან, საკასო 

ხარჯმა შეადგინა 1,7 ათასი ლარი.  

შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოწვეულია დარგის 

შესაბამისი სპეციალისტების დროულად ვერ მოძიების გამო. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,3 %  

 

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას 

„ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის საანგარიშო პერიოდის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 710,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 710,7 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან 

ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა 

სუბსიდია 1 კგ-ზე  0,10 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 7 107 

ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის 

გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა  

710,7 ათასი ლარი.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %  
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პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 49,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 38,0 ათას ლარს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: 

     მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო ვეტერინარების 

ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება, პირველი 

კვარტლის მონაცემებით ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში 

განაყოფიერებული იქნა 822 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 29,8 ათასი 

ლარი. 

   საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა სამი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა 

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 8,2  ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,6 %  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო და მის 

სისტემაში შემავალი სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 2019 წელს ახორციელებს ხუთ 

პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 

ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს 

და  გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: 

ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული 

მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები. 

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ამათგან 2019 წლის პირველ 

კვარტალში გეგმა გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაში - 

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების მონიტორინგი. 

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,9 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 2,9 ათასი 

ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:  

1. გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ 

„ლაბორატორიული კვლევით ცენტრ“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი 

ღირებულებით 11,1 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 3,0 

ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით, 6,1 ათასი ლარი) 

შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების 

მომსახურების შესყიდვაზე.  

2. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 16 ატმოსფერული ჰაერის,  18 ჩამდინარე 

და 18 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი.  საკასო ხარჯმა 

შეადგინა 2,9 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0% 
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სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ სამი პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში გეგმა 

გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთ პროგრამაზე. 

პროგრამა - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში 

ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: ორგანიზაციული მართვა, რომელიც მოიცავს სსიპ 

„აჭარის სატყეო  სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და ქვეპროგრამას 

„სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“. 

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო 

პერიოდის გეგმა შეადგენს 90,7 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 74,0 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების       

1 010 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 8 690 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. 

შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 45,3 ათასი ლარი. 

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრომდათ 11 

ტექნიკურ მუშაკს (ბულდოზერის მძღოლი, ტრაქტორრის მძღოლი, ექსკავატორის 

მძღოლი და ტექნიკის გადამყვანის ე.წ. ლაფეტის მძღოლი), რომელთა სახელფასო 

ანაზღაურებამ შეადგინა 28,7 ათასი ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დარჩენილი რესურსი შეადგენს 

16,7 ათას ლარს, რაც გამოწვეულია ცუდი კლიმატური პირობების გამო, სატყეო-

სამეურნეო დანიშნულების გზების გაყვანა/რეაბილისაციის სამუშაოების შეფერხებით 

წარიმართა.  

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,6 % 

 


