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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პრიორიტეტი (1) : წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი ორგანოს  
გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებების, 
დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო პლურალიზმის განვითარებისა და 
ხელშეწყობისათვის, რამდენადაც იგი წარმოადგენს რეგიონის პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების განმსაზღვრელ საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციის მქონე 
სახელისუფლებო შტოს.

პროგრამა (1.1): საკანონმდებლო საქმიანობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0101

პროგრამის მიზანი:

 საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელებისას მისი მოცულობის, ეფექტურობის და 
გამჭვირვალობის გაზრდა. მთავრობის საქმიანობის კონტროლის ფორმებისა და 
მეთოდების  დახვეწა-სრულყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 განხორციელებულია საკანონმდებლო საქმიანობა და შესაბამისი კონტროლი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

პრიორიტეტი (1) : საარჩევნო გარემოს განვითარება

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების, კონსტიტუციითა და საარჩევნო 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ვადებში დაგეგმვა და გამართვა. არჩევნების 
სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო 
კამპანიის წარმართვა დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების მიზნით.
პროგრამა (1.1): საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საარჩევნო გარემოს განვითარება
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პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0201

პროგრამის მიზანი:

 საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების, მასში თანამედროვე მოთხოვნების 
გათვალისწინების, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისა და საარჩევნო პროცესის 
მუდმივი სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების უზრუნველყოფა და რეალიზაცია, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მზადყოფნა სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების 
გამართვისათვის.

პროგრამა (1.2): არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საარჩევნო გარემოს განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0202

პროგრამის მიზანი:

 საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის ეფექტურობა, აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დაგეგმვა და გამართვა, კონსტიტუციითა და საარჩევნო 
კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ვადებში. ამომრჩეველთა აქტივობის ამაღლება, 
არჩევნების საჯაროობის უზრუნველყოფა. 

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 დემოკრატიული და სამართლებრივი არჩევნები. დემოკრატიული და საყოველთაო 
არჩევნების გზით არჩეული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. 
კვალიფიციური საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეები და დაინტერესებული პირები.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

პრიორიტეტი (1) : აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების განხორციელების 
ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

 რეგიონის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი 
ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
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პროგრამა (1.1): მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0301

პროგრამის მიზანი:

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების პირობების შექმნა; 
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა 
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; 
 მთავრობის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-
ანალიტიკური უზრუნველყოფა; 
 მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება.
  მთავრობის თავმჯდომარის თანამშრომლობის ხელშეწყობა სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებთან.
პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 განხორციელებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა საქმიანობის 
კოორდინაცია და კონტროლი.
 უზრუნველყოფილია მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების 
კონტროლი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

პრიორიტეტი (1) : რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს 
ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

 რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაზე, ბიუჯეტის შესრულებასა და 
ანგარიშგებაზე ზედამხედველობა და კოორდინაცია.
 რეგიონში ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური 
განვითარების მიზნით წინადადებების შემუშავება და რეალიზება.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს 
საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას, სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
სისტემის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე სახელმწიფო სახსრების ეკონომიურ და ეფექტიანად ხარჯვაზე 
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მონიტორინგს. რეგიონში ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოს შექმნისა და მდგრადი 
ეკონომიკური განვითარების მიზნით წინადადებების შემუშავება. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ქონების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვა, მისი სრულყოფილად აღრიცხვა, 
მოვლა-პატრონობა და პრივატიზაცია. რეგიონის სივრცითი, ქალაქმშენებლობითი და 
დაგეგმარების პროექტების შედგენა. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა. ბიზნეს 
ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი 
და მართვა.

პროგრამა (1.1): ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 040101

პროგრამის მიზანი: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საფინანსო სისტემის მართვა და საფინანსო-
საბიუჯეტო პოლიტიკის რეგულირება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა.
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური 
პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.
ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელება; სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების პროცესის წარმართვა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 დანერგილია პროგრამული ბიუჯეტი, რაც უზრუნველყოფს საჯარო პოლიტიკის მიზნებსა 
და ფინანსურ სახსრებს შორის კავშირის გაძლიერებას. 
 რეგიონის განვითარების საჭიროებებთან შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკა 
შემუშავებულია და წარმართულია ეფექტიანად.

პროგრამა (1.2): რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 040102
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პროგრამის მიზანი: 

აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი. ეკონომიკური 
ობსერვატორიის ამოქმედება. აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის   
საკუთრებაში არსებული აქტივების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა, 
ელექტრონული აუქციონების ჩატარება, არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:
        

  რეგიონის, როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი ადგილის ცნობადობის ამაღლება;
 10 %-იანი ინვესტიციების ზრდა წინა წელთან შედარებით;
 სამუშაო ჯგუფის მიერ ჩასატარებელი ეკონომიკის კონიუნქტურული კვლევების 

განსაზღვრა და დაგეგმვა;
 სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  საკუთრებაში არსებული უნაკლო 

ქონება; 
 ქონების მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება და ფართო 

მასებისათვის მიწოდება.

პროგრამა (1.3) : ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა
პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 040103
პროგრამის მიზანი: 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების  
ტერიტორიების შემდგომი გამოყენების დადგენა, საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების 
ურბანული განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების 
სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტები შედგენილია.

 საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარების გეგმები შემუშავებულია.

პროგრამა (1.4) : სახაზინო მომსახურება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0402
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პროგრამის მიზანი: 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 
აღსრულება, მისი შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა.
 ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების 
მომზადება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 რესურსების მაქსიმალურად ეფექტურად და ეფექტიანად გამოყენება
 რეგიონული რესურსების გამოყენებაზე ანგარიშგებისა და კონტროლის უზრუნველყოფა

პროგრამა (1.5) : დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0405

პროგრამის მიზანი: 

 ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის 
განვითარებითვის საჭირო სერვისების და რესურსების მიწოდება. 

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ახალი ბიზნეს სუბიექტების შექმნა რეგიონში.
 ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია შემოსავლები და შექმნილია ახალი სამუშაო ადგილები.

პროგრამა (1.6) : ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0307

პროგრამის მიზანი: 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების 
დაცვა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
 სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის ხელშეწყობა.
 აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება.
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           ევროკავშირის ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით რეგულაციებისა და წესების 
ბიზნესმენებისათვის გაცნობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გაზრდილია გაცემული  სერტიფიკატების/ექსპერტიზის აქტების რაოდენობა.
 ევროკავშირის ბაზრის რეგულაციები და წესები ბიზნესმენებისათვის გაცნობილია.

პროგრამა (1.7) : საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0406

პროგრამის მიზანი: 

 საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების  ჩატარება;
 სამშენებლო მასალებსა და პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების შესაბამისობის დადგენა.
 ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

პრიორიტეტი (1): გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი (უსაფრთხო) გარემოს შენარჩუნება და გარემოს მავნე 
ზემოქმედებისაგან დაცვა;
ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის ატმოსფერული ჰაერის უსაფრთხო 
მდგომარეობის მიღწევა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
წყლის მავნე ზემოქმედების აცილება, წყლის ობიექტების დაცვა და წყლის რესურსების 
რაციონალური გამოყენება დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესებისა და მდგრადი 
განვითარების პრინციპების გათვალისწინებით;
საშიში ქიმიური ნივთიერებების შეფასებაში მონაწილეობა, ადამიანის ჯანმრთელობასა და 
გარემოზე მათი მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილება და მოსახლეობის ინფორმირება იმ 
საშიშროების შესახებ, რომელსაც იწვევენ საშიში ქიმიური ნივთიერებები;
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თვითმყოფადი ბუნებრივი და კულტურული გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების, მათ 
შორის, მცენარეული საფარისა და ცხოველთა სამყაროს, ბიომრავალფეროვნების, ლანდშაფტის, 
ტყეში არსებული კულტურისა და ბუნების ძეგლების, მცენარეთა იშვიათი და გადაშენების პირას 
მყოფი სახეობების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება და დაცვა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური 
პროცესების შესწავლა, საშიში გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზირება და საინფორმაციო-
საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი  მიზანი:

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს 
კონტროლი და ზედამხედველობა, გარემოს ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა,  
გეოლოგიური მონიტორინგი, საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, გარემოს 
დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო 
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.

პროგრამა (1.1): გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030201

პროგრამის  მიზანი:

მდგრადი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; გარემოს 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი; საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების 
შესწავლა, პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა; საზოგადოების 
ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის პარამეტრების გაუმჯობესება; 

საწარმოების მიერ გარემოსდაცვითი სტანდარტების დაცვა;

დაბინძურების კერების რაოდენობის შემცირება;

საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება.
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პროგრამა (1.2): გარემოსდაცვითი პროგრამა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030202

პროგრამის  მიზანი:

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვა; ატმოსფერულ ჰაერში, ჩამდინარე და ზღვის წყალში 
ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩაშვების  რაოდენობის შემცირება.

პრიორიტეტი (2): ტყის  მდგრადი მართვა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

ტყეში არსებული კულტურისა და ბუნების ძეგლების, მცენარეთა იშვიათი და გადაშენების პირას 
მყოფი სახეობების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება და დაცვა; ტყის მართვა ტყის 
რესურსების ანალიზისა და გარემოსდაცვითი რისკების გათვალისწინებით, ტყის მოვლის 
ეფექტური სისტემის დანერგვა; ტყის რესურსებით სარგებლობის ეფექტიანობის ამაღლება და 
ხარისხიანი სერვისების დანერგვა; ტყის დეგრადაციის პროცესის შეჩერება და 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; ტყითსარგებლობის წესების შესახებ მოსახლეობის 
ამაღლებული ცნობიერება; სატყეო სექტორით დაინტერესებული პირებისათვის ხარისხიანი 
განთლების მიღების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; ახალი ფუნქციონალური დატვირთვის 
შესაბამისად ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარება;

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი  მიზანი:

ტყეების მდგრადი მართვა, ტყის მართვასთან დაკავშირებით ინფორმირებული 
გადაწყვეტილებების მიღება, ტყის დაცვა ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან და 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, ტყის აღდგენა, ტყის რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, 
ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით 
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება; ორგანიზაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება;
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პროგრამა (2.1): ტყის დაცვა და მოვლა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ტყის მდგრადი მართვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030204

პროგრამის  მიზანი:

ტყის დაცვა ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან, ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

დეგრადაციის პროცესის შეჩერება და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

პროგრამა (2.2):  ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ტყის  მდგრადი მართვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030206

პროგრამის  მიზანი:

ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით 
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ტყითსარგებლობის წესების შესახებ მოსახლეობის ამაღლებული ცნობიერება.

პროგრამა (2.3):  ორგანიზაციული ეფექტიანობის ამაღლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ტყის  მდგრადი მართვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030207
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პროგრამის  მიზანი:

ორგანიზაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანი 
განხორციელება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი სისტემა დანერგილია;

ორგანიზაციული სტრუქტურა სრულყოფილად ასახავს ინსტიტუციურ ფუნქციებს;

ორგანიზაციაში დანერგილი ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ხარისხის მართვისა და 
მონიტორინგისა და შეფასების სისტემები უზრუნველყოფს საქმიანობის ეფექტურად 
განხორციელებას;

ორგანიზაციის მატერიალურ-ტენიკური ბაზა უზრუნველყოფს ინსტიტუციური ფუნქციების 
ეფექტიან განხორციელებას;

პროგრამა (2.4): ტყის მართვის დაგეგმვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ტყის  მდგრადი მართვა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030208

პროგრამის  მიზანი:

ტყის მართვასთან დაკავშირებით  ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ტყის მართვა ხორციელდება ტყის რესურსების ანალიზისა და გარემოსდაცვითი რისკების 
გათვალისწინებით.

აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

პრიორიტეტი (1): ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტრატეგიული 
გეგმის მიხედვით, დეპარტამენტის 2016-2019 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტი ტურიზმის 
განვითარების ხელშეწყობაა, რაც გულისხმობს ტურიზმისა და კურორტების სფეროში ეფექტური 
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პოლიტიკის გატარებას და რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ხელშეწყობას, 
რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების გამოვლენას, ტურისტული პროდუქტების 
გამრავალფეროვნებას და რეგიონის ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე, 
ურთიერთთანამშრომლობითა და ინოვატორული ინიციატივებით პარტნიორებისა და 
დაინტერესებული პირების დახმარებას ხარისხის სტანდარტის ამაღლებაში.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და 
კურორტების  სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;

რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების  ხარისხის ამაღლება;

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება;

ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობის გაზრდა.

პროგრამა (1.1): ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების 
ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030301

პროგრამის მიზანი: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და 
კურორტების  სფეროში ერთიანი  პოლიტიკის გატარება და დარგის საჭიროებებზე მორგებული 
გადაწყვეტილებების მიღება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და 
კურორტების  სფეროში გატარებულია ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა;
ტურიზმის სფეროში გაუმჯობესებულია კერძო და საჯარო სექტორებს შორის  თანამშრომლობა;
შემუშავებულია და წარმატებით ხორციელდება დარგის წარმომომადგენლების მონაწილეობით და 
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შექმნილი რეგიონის ტურიზმის განვითარების კონცეფცია.

პროგრამა (1.2): აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
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პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030302

პროგრამის მიზანი: 

 რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გაზრდილია ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა.

პროგრამა (1.3): ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030303

პროგრამის მიზანი: 

 რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების  ხარისხის 
ამაღლება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი;
 რეგიონში განვითარებულია არსებული ტურისტული პროდუქტები, ასევე შექმნილია 

ახალი ტურისტული პროდუქტები.

პროგრამა (1.4): რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0403

პროგრამის მიზანი: 

 მოსახლეობისა და დამსვენებელთა  გაჯანსაღების, დასვენების ეფექტური პირობების 
უზრუნველყოფისათვის  საკურორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
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 დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მოწესრიგებულია ბულვარის ინფრასტრუქტურა;
 კეთილმოწყობილია ახალი ტერიტორიები;
 ბულვარის ტერიტორია უზრუნველყოფილია გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური 
პირობებით.

პროგრამა (1.5) : მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 040105
პროგრამის მიზანი: 

 აჭარის რეგიონში მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგებისა და ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შერჩეული ბანკის მიერ 
სესხების გაცემა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ტურიზმის სექტორში სამეწარმეო აქტიურობა  გაზრდილია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების 
მართვის დეპარტამენტი

პრიორიტეტი (1) : საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობის 
ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს 
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. 2005 წლიდან დღემდე  ჩვენს რეგიონში აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საავტომობილო გზების 
ნუსხიდან არაერთ საავტომობილო გზას და არხს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, თუმცა ჯერ კიდევ 
არსებობს ბევრი საავტომობილო გზა და სამელიორაციო სისტემა, რომელიც საჭიროებს 
აუცილებელ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 
მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით საჭიროა გზების 
კეთილმოწყობა, საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, საავტომობილო 
გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება, რაც 
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საზოგადოებისათვის შექმნის წინაპირობებს ეკონომიკური აქტივობების  გაზრდის და 
მოსახლეობის კეთილდღეობის მიმართულებით. 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

გზების კეთილმოწყობა, საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, 
საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება.

პროგრამა (1.1): საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 030601

პროგრამის მიზანი: 

საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ორგანიზება, მართვა, 
ტექნიკური ზედამხედველობა და კონტროლი.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შემუშავებული საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები, 
პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმართულებები. რეალიზებულია საგზაო და 
სამელიორაციო სისტემების განვითარების პროგრამები და გეგმები.

პროგრამა (1.2): საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 030602

პროგრამის მიზანი: 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების,  საგზაო კომუნიკაციებისა და 
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და 
განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;
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 გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოწყობილი ხელოვნური ნაგებობები;
 აშენებული ხიდები;
 რეაბილიტირებული დამშრობი და სარწყავი არხები;
 შეკეთებული და მოვლილი გზები;
 მოწყობილი წყალგამტარი მილები;
 მოწყობილი საგზაო-საინფორმაციო  ნიშნები;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პრიორიტეტი (1) : ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება:  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურისა და სპრორტის სამინისტრო 
დებულების, დასახული პრიორიტეტის და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს:  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 
სკოლების და საპანსიონო მომსახურეობის სკოლების რეაბილიტაციას და ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესებას, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით 
ატარებს კონკურსებსა და ოლიმპიადებს, მონაწილეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვაში, 
აფინანსებს სტუდენტებს, ხელს უწყობს ახალ მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიული 
განათლების ფორმირებას, სახელოვნებო განათლებას, სპორტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარებას. ახორციელებს კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს, რაც მიზნად ისახავს 
რეგიონში კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას და გაუმჯობესებას.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, უწყვეტი განათლების 
ხელშეწყობა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
სკოლის შემდგომი ფორმალური განათლების ორიენტირება შრომის ბაზრის  მოთხოვნებსა და 
რეგიონის საჭიროებებზე; განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სოციალურად დაუცველი და 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთათვის; პიროვნების ინდივიდუალური 
შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა; განსაკუთრებული სახელოვნებო 
უნარ-ჩვევების მქონე ბავშვების გამოვლენა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ბავშვთა და 
მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში, მასობრივი 
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამა (1.1): განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა
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პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0501

პროგრამის  მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განათლების, კულტურისა 
და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გატარებულია ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა განათლების, კულტურისა და სპორტის 
სფეროში.

პროგრამა (1.2): განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0502

პროგრამის  მიზანი:

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.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხარისხი ამაღლებულია და ყველა 
მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომია.

პროგრამა (1.3): საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 
ინვენტარით აღჭურვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0503 
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პროგრამის  მიზანი:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს 
სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნას 
განათლების მიღებისათვის და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

სკოლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია; სკოლები აღჭურვილია შესაბამისი 
ინვენტარითა და ლაბორატორიებით. გაუმჯობებესულია საპანსიონო ინფრასტრუქტურა.
პროგრამა (1.4): განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0504 

პროგრამის  მიზანი:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების 
სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

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

 მოსწავლისათვის ხელმისაწვდომია მხატვრული  და სხვადასხვა ლიტერატურა;
 უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან 

ოჯახთა და მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიციართათვის;
 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების 

ორგანიზება ხელმისაწვდომია;
 ევროპის რეგიონებში გაგზავნილია და აჭარის რეგიონში მიღებულია უცხოელი 

სტაჟიორები.  

პროგრამა (1.5): განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს  ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0505 



21

პროგრამის  მიზანი:

განათლების ხარისხის ამაღლება,  მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის გაზრდა. 

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გაუმჯობესებულია და გამრავალფეროვნებულია სასწავლო გარემო;
 სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია; 
 სკოლებში გაზრდილია მასწავლებელთა მოტივაცია;

პროგრამა (1.6): აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0506

პროგრამის  მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო 
უმაღლესი სასწავლებელების სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელშეწყობა და განვითარება. 
უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლების მიზნით ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

დაფინანსებულია აჭარაში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები;

უმაღლესი სასწავლებლები აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით, კომპიუტერული ტექნიკითა 
და ლაბორატორიებით;

პროგრამა (1.7): გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0507 
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პროგრამის  მიზანი:

 სკოლაში უცხო ენების (განსაკუთრებით ინგლისური ენის) გაძლიერებული, ინტენსიური 
შესწავლა თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;  მეტყველების 
დახვეწა და ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრება;
 ფიზიკისა და მათემატიკის საგნების პოპულარიზაცია და ინტერესის გაღვივება, ნიჭიერი 
მოსწავლეების დროულად გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობა;
 ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა 
მდგომარეობის გამო სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის 
სირთულეების დასაძლევად და მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად  შესაბამისი პირობების 
შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მოსწავლეები მაღალ დონეზე ფლობენ უცხო ენას, ფიზიკისა და მათემატიკის საგნებს;
 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ ხარისხიანი და სრული 
განათლების მიღების შესაძლებლობა;
 შშმპ მოზარდები არიან თვითრეალიზებულნი და საზოგადოებაში ინტეგრირებულნი. 
პროგრამა (1.8): უწყვეტი განათლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0508

პროგრამის  მიზანი:

უცხო ენებისა და კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა და მასწავლებელთა გადამზადება. 

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მოქალაქეებისთვის   ხელმისაწვდომია   უცხო   ენებისა   და   კომპიუტერული   პროგრამების   
შესწავლა; ამაღლებულია მასწავლებლების პროფესიული კვალიფიკაცია მოთხოვნის 
შესაბამისად სხვადასხვა საგანში;

პროგრამა (1.9): საჯარო  სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ 
საპანსიონო მომსახურებას 

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების  სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0509
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პროგრამის  მიზანი:

საჯარო სკოლებში, 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. ამ მიზნით  
გათვალისწინებულია ბავშვების საცხოვრებლის მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა, ბავშვები 
უზრუნველყოფილი არიან  კვებით და სხვა ყველა საჭირო საცხოვრებელი მომსახურეობით.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 შექმნილია ბავშვების ცხოვრების, აღზრდისა და სწავლისათვის აუცილებელი შესაბამისი 
საყოფაცხოვრებო პირობები (საცხოვრებელი, კვება, უსაფრთხო გარემო).

პროგრამა (1.10): სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0510

პროგრამის  მიზანი:

 სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა;
 სახელოვნებო    განათლების    ხარისხის    ამაღლება    და    კულტურისა    და    ხელოვნების    
სფეროს    კვალიფიციური სპეციალისტებით უზრუნველყოფა;
 სახელოვნებო  სკოლების  ინფრასტრუქტურისა  და  მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის  
გაუმჯობესება  და  ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;
 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და ამოქმედების ხელშეწყობა;
 სახელოვნებო საგანმანათლებლო  სკოლის  მოსწავლეების  მხარდაჭერა  სხვადასხვა  
საერთაშორისო  კონკურსებსა  და ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სახელოვნებო სკოლების მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, 
ფესტივალებში მიღებული წარმატებებით;
 საერთაშორისო  კონკურსებში  და  ფესტივალებში  მონაწილეთა  მიერ  მოპოვებული  
წარმატებების,  დიპლომებისა  და პრიზების რაოდენობა;



24

პროგრამა (1.11): სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0511 

პროგრამის  მიზანი:

 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.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სპორტის სხვადასხვა სახეობებში საქართველოსა და აჭარის ასაკობრივი ნაკრები გუნდები 
შევსებულია პერსპექტიული სპორტსმენებით.

პრიორიტეტი (2): კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა  და პოპულარიზაცია

პრიორიტეტის დასაბუთება:  

კულტურული ცხოვრების განვითარება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა 
კულტურული აქტივობებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების განვითარების და ცნობიერების 
ამაღლებისათვის, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ძლიერი და განათლებული საზოგადოების 
ჩამოყალიბებას. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად „სახელმწიფო ხელს უწყობს კულტურის 
განვითარებას, კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავ მონაწილეობას, კულტურული 
თვითმყოფობის გამოვლინებასა და გამდიდრებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებათა აღიარებას და საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებას“.  
საქართველოს კანონი „კულტურის შესახებ“ აკისრებს სახელმწიფოს ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს 
კულტურის განვითარებას, კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავ მონაწილეობას, 
კულტურის მონაპოვართა ხელმისაწვდომობას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა 
საყოველთაო აღიარებას, საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებასა და 
გაფართოებას, შემოქმედებით ინტეგრაციას.    

აჭარის რეგიონი გამოირჩევა კულტურული რესურსების, ფესტივალებისა და სხვა კულტურული 
აქტივობების მრავალფეროვნებით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ფოლკლორის 
უნიკალური ნიმუშებით. სამინისტრო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილია ხელი 
შეუწყოს  რეგიონში ერთიანი კულტურის პოლიტიკის გატარებას, კულტურის განვითარებასა და 
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პოპულარიზაციას, უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ფოლკლორის დაცვა-
შენარჩუნებას და კულტურული ტურიზმის განვითარებას.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის ძეგლების დაცვა-შენარჩუნება; აჭარის მუზეუმების 
და გალერეების  მოდერნიზება და მართვის წესებისა და რეგულაციების შემუშავება 
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით; ფოლკლორის და ხალხური შემოქმედების ხელშეწყობა, 
შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; სახვითი, გამოყენებითი და  მულტიმედიური ხელოვნების 
ხელშეწყობა და მისი შემდგომი პოპულარიზაცია; სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების  
განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ხელოვნების და 
კულტურის სფეროში პროფესიული დონის ამაღლება და კვალიფიციური კადრების მომზადება.

პროგრამა (2.1): საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051204

პროგრამის  მიზანი:

აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, საშესრულებლო ხელოვნების 
დაწესებულებებში შემოქმედებითი პროცესების  გაუმჯობესება და საშემსრულებლო ხელოვნების 
წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ამაღლებულია აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთა პროფესიული დონე და 
გაუმჯობესდება საერთო  შემოქმედებითი პროცესები. 

პროგრამა (2.2): აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051205

პროგრამის  მიზანი:

რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება, კინოწარმოებისა და კინოგანათლების ხელშეწყობა; 
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

რეგიონში განვითარებულია კინოხელოვნება.

პროგრამა (2.3): ფოლკლორის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051206

პროგრამის  მიზანი:

ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; ტრადიციული ხელოვნების, ქართული 
ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში; ნიჭიერი 
შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა გაზიარება. 
აჭარაში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების სასცენო კოსტუმებითა და აქსესუარებით  
უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გამოვლენილია ნიჭიერი შემსრულებლები, სასცენო კოსტუმით უზრუნველყოფილია 
ფოლკლორული ანსამბლები; 

 გაზიარებულია მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეეები;
 ახალგაზრდა თაობაში წარმოჩენილია ტრადიციული ხელოვნება, ქართული ხალხური 

სიმღერა და ცეკვა.

პროგრამა (2.4): კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051207

პროგრამის  მიზანი:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის სფეროს გააქტიურება და პოპულარიზაცია.
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

უზრუნველყოფილია კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნება რეგიონში.
პროგრამა (2.5): კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051208

პროგრამის  მიზანი:

აჭარაში კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა და სკოლისგარეშე სახელვნებო 
დაწესებულებების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა და სკოლისგარეშე სახელვნებო დაწესებულებების 
მასწავლებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევები განვითარებულია. 

პროგრამა (2.6): კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051209 

პროგრამის  მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა და სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს 
დაქვემდებარებული მუზეუმების მდგომარეობის გაუმჯობესების, რეგულარული მოვლა-
პატრონობისა და მართვის მექანიზმების ჩამოყალიბება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

აჭარაში დასრულებულია თაღოვანი ხიდების რეაბილიტაცია; რეაბილიტაცია-კონსერვაცია 
ჩაუტარდა აჭარაში არსებულ საინჟინრო, საკულტო და საფორტიფიკაციო ძეგლების 35 %-ს.

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეაბილიტირებული იქნება 1 სამუზეუმო შენობა.
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პროგრამა (2.7): მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051210

პროგრამის  მიზანი:

სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა 
თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად და მუზეუმებში ფართო საზოგადოების მოზიდვის 
ხელშეწყობა; თანამედროვე ხელოვნების მხარადჭერისა და განვითარების მიზნით ვიზუალური და 
საშემსრულებლო თანამედროვე ხელოვნების გამოფენების და საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
გამართვა, ხელოვნების სფეროში ახლებური, თანამედროვე მიდგომების პროვოცირება და 
ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 გააქტიურებულია მუზეუმებისა და გალერეების  საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა;  
 განვითარებულია კულტურული ტურიზმი;
 საზოგადოება დაინტერესებულია თანამედროვე ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებით.

პროგრამა (2.8): სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051211 

პროგრამის  მიზანი:

 სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარება; 
 უცხოური დასების აჭარაში მიღებას და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
 ქართული და მსოფლიო კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია;
 მაღალხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, სასცენო ხელოვნების პოპულარიზაცი.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 შენარჩუნებულია ქართული ხალხური ფოლკლორი;
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 შენარჩუნებულია და განვითარებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნება, მუსიკალური 
კულტურა, თეატრალური ხელოვნება, ეროვნული ტრადიციები.

პროგრამა (2.9): საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0404 

პროგრამის  მიზანი:

 გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა.

პრიორიტეტი (3): სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის კომპეტენციის 
ფარგლებში  ხორციელდება რეგიონში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, კულტურულ-
შემოქმედებით და შემეცნებით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართულობა, რაც ხელს უწყობს 
მომავალი თაობის ინტელექტუალური პოტენციალის ზრდას, მათი სულიერი და პატრიოტული 
სულისკვეთების ამაღლებას.
სპორტის განვითარება რეგიონში ნიშნავს, რომ სპორტში ჩართულ ახალგარზდებს უჩნდებათ 
კონკრეტული სპორტის სახეობის მიმართ ინტერესი, რაც ახალგაზრდების ფიზიკურ 
ჯამრთელობის სრულყოფას,  მათ  პოპულარიზაციას, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ 
დონეზე უწყობს  ხელს. სპორტისა და ახალგარზდობის სფერო ერთმანეთს ავსებს, სწორედ აქედან 
გამომდინარე ახალგარზდების მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია რეგიონის  განვითარების სამომავლო 
ხედვაში.
პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მასობრივ სპორტში მოქალაქეთა ჩართულობის 
გაზრდა; პროფესიული სპორტის მხარდაჭერა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება; 
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, რეგიონის 
ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, 
ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება.
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პროგრამა (3.1): სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051301

პროგრამის მიზანი:

 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ხელისუფლების ორგანოების მიერ ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების, დაგეგმვისა და მისი 
რეალიზების კოორდინაცია; 
 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მასობრივ სპორტში მოქალაქეთა 
ჩართულობის გაზრდა პროფესიული სპორტის მხარდაჭერა და სპორტული მიღწევების 
გაუმჯობესება, კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების 
მოწყობა. რეგიონის ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

         ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე გაუმჯობესებულია სპორტული შედეგები;
         საქართველოს ეროვნული ნაკრებები შესვებულია აჭარის რეგიონებიდან წარმოდგენილი 

სპორცმენებით;
        ამაღლებულია ახალგაზრდების წიგნიერების დონე, გაზრდილია მათი ჩართულობა 

სხვადასხვა სახის შემოქმედებით (ლიტერატურა, ხელოვნება, საგამომგონებლო საქმიანობა, 
იუმორი) პროცესებში; 

       გაძლიერებულია რეგიონის როლი და აჭარა ჩამოყალიბებულია როგორც ფესტივალების 
ჩატარების ერთ-ერთი ცენტრი;

პროგრამა (3.2): სპორტის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051302
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პროგრამის მიზანი:

 სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და 
მწვრთნელთა მატერიალური წახალისება.
 აჭარაში გუნდური და ინდივიდუალური სახეობების განვითარება.

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის 
ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეებისა და 
მწვრთნელების სოციალურად უზრუნველყოფა.
 აჭარაში მოქმედი ინდივიდუალური და გუნდური სახეობების მწვრთნელთა და მსაჯთა 
გადამზადება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 35 სპორტული ფედერაცია მხარდაჭერილია;
 მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ცხოვრების  ეკონომიკური 
და სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია;
 სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობა 
ამაღლებულია;                                     
 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის 
ჩემპიონები, პრიზიორები, სპორტის დამსახურებული მუშაკები, მოღვაწეები და მწვრთნელები 
ფინანსურად მხარდაჭერილია.
 აჭარაში მოქმედი ინდივიდუალური და გუნდური სახეობების მწვრთნელები და მსაჯები 
გადამზადებულია.

პროგრამა (3.3): ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 051303

პროგრამის მიზანი:

კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, რეგიონის 
ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, 
ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება. 
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ამაღლებულია ახალგაზრდების წიგნიერების დონე, გაზრდილია მათი ჩართულობა სხვადასხვა 
სახის შემოქმედებით პროცესებში;

გაძლიერებულია რეგიონის როლი და აჭარა ჩამოყალიბებულია როგორც ფესტივალების 
ჩატარების ერთ-ერთი ცენტრი;

პროგრამა (3.4):  2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს 
ხელშეწყობა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0514

პროგრამის მიზანი:

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის გამართვისათვის მიმართული ღონისძიებების 
მხარდაჭერა.

 პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქალაქ ბათუმში 2018 წელს მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მაღალ დონეზე გამართვა.

აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პრიორიტეტი (1): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

ქვეყნის მასშტაბით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის მიზნით 
ხორციელდება მთელი რიგი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამები, რომლითაც დაცულია 
ადამიანების უფლება ამ სფეროში. მიუხედავად ამისა მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურად 
დაუცველი კატეგორიის ადამიანებისათვის ხელმიუწვდომელი რჩება ფასიანი სამედიცინო 
მომსახურება,  ისინი მოკლებულნი არიან საშუალებას მიიღონ დროული, გადაუდებელი 
სამედიცინო დახმარება. უსახსრობის გამო სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ დიდი 
დაგვიანებით, დაავადებების გართულებული ფორმებით, რომელთა მკურნალობა უფრო  დიდ  
ხარჯებთანაა დაკავშირებული. შედეგად იზრდება მკურალობასთან დაკავშირებული ფინანსური 
რისკები, დაავადების გართულებების ალბათობა, მცირდება მკურნალობის ეფექტურობის 
მაჩვენებელი, იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობები, ლეტალობა;



33

სამინისტროს 2016-2019 წლების პრიორიტეტი თავისი შინაარსითა და მოცულობით ძირითადად 
ორიენტირებული იქნება სოციალურად დაუცველ ფენებზე და დაავადების მაღალი რისკის 
ჯგუფებზე, სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანებისათვის 
მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვაზე, რომელიც ვერ იფარება 
მოქმედი სახელმწიფო პროგრამებით,  ამბულატორიულ, მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ 
კვლევაზე, სახსრების ენდოპროტეზირებისა და კარდიოქირურგიულ მკურნალობასთან 
დაკავშირებულ ფინანსური რისკებისგან დაცვაზე, სოფლად პირველადი ჯანდაცვის 
განვითარებაზე ხელშეწყობა. 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის 
მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკების დაცვა, რომელიც ვერ იფარება 
მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით. კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის 
დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის 
შემცირება. მოსახლეობისათვის რესურსტევადი, მაღალტექნოლოგიურ სახსრების ენდოპროთე-
ზირების ჩატარებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე 
ხელშეწყობა - სოფლის ექიმების ადგილზე  დამაგრებით (სოფლის ექიმების მატერიალური 
სტიმულირება მათთვის ხელფასის   დანამატის დანიშვნით) სოფლის მოსახლეობისათვის  
უწყვეტი სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება, სოფლის მოსახლეობისათვის ექიმამდელი 
სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა თემის სამედიცინო პუნქტების შემდგომი 
ფუნქციონირებით. თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის პირველადი სამედიცინო 
დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და სადიაგნოსტიკო 
საშუალებების მიწოდება. 

პროგრამა (1.1): ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0601

პროგრამის მიზანი: 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, დასაქმების, 
დევნილთა და განსახლების სფეროში საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 
განხორციელება;
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 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დარგში პრიორიტეტულ ღონისძიებათა 
შემუშავება;
 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა,  
მომსახურების ეფექტიანობის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა;
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
შესწავლილია, დაავადებათა და მართვად ინფექციათა მიმართულებით პროფილაქტიკური 
ღონისძიებები გატარებულია;
 პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და მოსახლეობის 
სოციალურად დაუცველი სხვა ფენებისათვის სამედიცინო და სოციალური დახმარების 
პროგრამები შემუშავებული და განხორცილებულია. 

პროგრამა (1.2): სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0602 

პროგრამის მიზანი: 

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობისათვის 
მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა,  რომელიც ვერ იფარება 
მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.

კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული 
ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება.

მოსახლეობის  სახსრების ენდოპროთეზირების  ჩატარებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო 
გამოკვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ბენეფიციარების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შენარჩუნებულია/ გაუმჯობესებულია, 
შესაძლებლობების შეზღუდვა შემცირებულია;

პროგრამა (1.3): პირველადი  ჯანდაცვის  ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 
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პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0603 

პროგრამის მიზანი: 

სოფლის ექიმების ადგილზე  დამაგრებით (სოფლის ექიმების მატერიალური სტიმულირება 
მათთვის ხელფასის   დანამატის დანიშვნით)  სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი, ბაზისური 
სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა; ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების 
უზრუნველყოფა.
    
პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი, უწყვეტი 
სამედიცინო მომსახურებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო 
მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.  

პროგრამა (1.4): საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0604 

პროგრამის მიზანი: 

ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა,   მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა,   
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, დაავადებათა პროფილაქტიკა,  მოსახლეობის 
ინფორმატიულობის დონის გაზრდა და ჩართულობა. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და 
დიაგნოსტიკა.   
პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს შენარჩუნება.
 მოსახლეობის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დასამკვიდრებლად.
 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა დიაგნოსტიკა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
აცილებადი რისკების მართვა. 

პრიორიტეტი (2): მოსახლეობის სოციალური დაცვა
პრიორიტეტის დასაბუთება:

ქვეყანაში მოქმედებს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, 
რომლის მიზანია  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა), 
ხანდაზმულთა, ოჯახურ მზუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,  მიუსაფარ და 
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მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და 
საზოგადოებაში ინტეგრაცია. სამინისტრო გამოყოფს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებს, 
რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან  
თანადგომას, უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის ხელშეწყობას, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. სოციალური 
და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების - სხვადასხვა დაავადებების მქონე ბავშვების 
უზრუნველყოფა რეაბილიტაციის კურსებით, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 
ბავშვების უზრუნველყოფა სარეაბილიტაციო ცენტრის მომსახურებით; 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  და ხანდაზმული მოქალაქეების უზრუნველყოფა 
სხვადასხვა დამხმარე საშუალებებით;
მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის ერთჯერადი მატერიალური  დახმარებების გაცემა;      
მოსახლეობის   გარკვეული   კატეგორიების  თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

პროგრამა (2.1): სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0605 

პროგრამის მიზანი: 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური 
რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება, სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა 
რეაბილიტაცია;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სამიზნე ჯგუფის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სარეაბილიტაციო მომსახურებით.

პროგრამა (2.2): მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0606 
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პროგრამის მიზანი: 

 მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების, ახალშობილი ტყუპების ოჯახებზე, 2008 წლის 
აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედებისა და 2012 წელს 
ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახებზე  
გაწეულია მატერიალური დახმარება.

პროგრამა (2.3): შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირებთა და ხანდაზმულთა 
უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0607

პროგრამის მიზანი: 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა, ხანდაზმულ პირთა   
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია, 
გადაადგილების საშუალებების  მოთხოვდა დაკმაყოფილებულია. სმენადაქვეითებულ 
მოქალაქეთა ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესებულია, საზოგადოებაში მათი ინტეგრაცია 
ამაღლებულია.

პროგრამა (2.4): მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0608

პროგრამის მიზანი: 

 მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 მიუსაფარი დედები და ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან თავშესაფრით და უსაფრთხო 
გარემოთი, მათი სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. 
პროგრამა (2.5): სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 
საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 040104

პროგრამის მიზანი: 

 სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი 
პირობებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო პირობები 
გაუმჯობესებულია.

პროგრამა (2.6): ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალური დაცვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0609

პროგრამის მიზანი: 

 ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით დაკმაყოფილება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო პირობები გაუმჯობესებულია.

პრიორიტეტი (3): დასაქმების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უმუშევრობა ყველაზე მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური 
პრობლემა და აქტიური გამოწვევაა. არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრისათვის დიდი 
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მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობისათვის უმუშევრობასთან ბრძოლის კონცეფციის, დასაქმების 
სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობას. 

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

 დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის ოპერატიული და ეფექტური კავშირის 
უზრუნველყოფა; 
 დასაქმებულთა და უმუშევართა აღრიცხვის მოწესრიგება; სამუშაოს მაძიებელთა 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა თვითშეფასების, შრომის ბაზარზე ორიენტაციის, სამუშაოს 
ძებნისა და თვითპრეზენტაციის უნარების განვითარების გზით;

პროგრამა (3.1): დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0610 

პროგრამის მიზანი: 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების 
ხელშეწყობა.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული ორიენტირება, გადამზადება და დასაქმება მათი პიროვნული 
და ინტელექტუალური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ეფექტიანი დასაქმებისა და უმუშევრობის შემცირების ხელშეწყობა;

ადამიანურ რესურსებში არსებული დეფიციტისა და დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო 
კომპეტენტურობების იდენტიფიცირება და ეფექტური დასაქმება  განხორციელებულია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პრიორიტეტი (1) :  სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება
პრიორიტეტის დასაბუთება: 

სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტული სფეროა და წარმოადგენს ფერმერთა და აგრომეწარმეთა შემოსავლების 
უმთავრეს წყაროს, როგორც ფულადი, ასევე ნატურალური ფორმით. აგროსასურსათო სექტორის 
ძირითადი ფუნქცია სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა.                                                                    
რეგიონში სოფლის მეურნეობის უმთავრეს სექტორებს წარმოადგენს: მეციტრუსეობა, მევენახეობა-
მეხილეობა, მებოსტნეობა, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა მეთევზეობა და სხვა. აჭარის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის მცირე მიწიანობის ერთეულ ფართობზე დაბალია სასოფლო–
სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მაჩვენებელი, რაც განპირობებულია დაბალი აგროტექნიკური 
ფონით, ამორტიზირებული ნარგავებითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის დაბალი 
დონით.

სამინისტროს 2016–2019 წლების პრიორიტეტი თავისი შინაარსითა და მოცულობით ძირითადად 
ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობის დარგის  შემდგომ განვითარებაზე. რომლის მისაღწევად 
საჭიროა  აგარარული პოლიტიკის შემუშავება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო 
გამოცდილების გათვალისწინებით. რეფორმების დაგეგმვა და განხორციელება. აგროსასურსათო 
სექტორში პროდუქციის წარმოების ზრდისა და ექსპორტზე რეალიზაციის ხელშეწყობა, 
სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა. დარგში ინვესტიციების 
მოზიდვის ხელშეწყობა. პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. რაც, 
დადებითად აისახება როგორც ფერმერებზე, აგრომეწარმეებზე და ზოგადად მოსახლეობის 
შემოსავლებზე, ასევე რეგიონული ბიუჯეტის ზრდაზე.



პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა, მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში 
ჯიშგანახლება, ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, 
ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლება, აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა ცოდნის 
გაფართოება.

პროგრამა (1.1): აგროსასურსათო სექტორის განვითარების  პოლიტიკის  შემუშავება  და  მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0701

პროგრამის მიზანი: 
რეგიონის აგროსამრეწველო და სასურსათო სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავებაში მონაწილეობა და მის პრაქტიკულ განხორციელებაში ადმინისტრაციული აპარატის 
მოქნილი, მაღალეფე–ქტური და კოორდინირებული მართვის სისტემის უზრუნველყოფა;

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მოცულობის 
ზრდის ხელშეწყობა;

რეგიონის ფერმერების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა;
მემცენარეობაში – მაღალშემოსავლიანი კულტურების უხვმოსავლიანი ჯიშებითა და 

მეცხოველეობაში მაღალპროდუქტიული მერძეული მიმართულების პირუტყვის ჯიშებით 
ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ნიადაგების განოყიერების ამაღლების ეფექტური ღონისძიებების შემუშავება;  
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მიზნით სამინისტროს მიერ ღონისძიებები 
ჩატარებულია და აქტივობები განხორციელებულია, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს ადგილობრივი 
ფერმერების ინტერესს ეროვნული დარგების აღორძინების საქმეში და დაინტერესებას 
ინვესტიციების განხორციელებაში.                                                                                                                                                        
 ჩამოყალიბებულია აგროსასურსათო სექტორის შემდგომი განვითარების პრიორიტეტები, 
შემუშავებულია პრიორიტეტების განხორციელების სტრატეგიული გეგმა და აღნიშნული გეგმის 
უზრუნველსაყოფად გაწერილია შესაბამისი ღონისძიებები.  
 სამინისტროს ორგანიზებით სოფლის მეურნეობის დარგის პოპულარიზაციისაკენ 
მიმართული ღონისძიებები განხორციელებულია.
               
პროგრამა (1.2): სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური  საშუალებებით ფერმერთა და 
აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0702

პროგრამის მიზანი: 

თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-იარაღებისა და მოწყობილობების უზრუნველყოფით 
რეგიონის ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ცნობიერების ამაღლება, პროდუქციის 
მწარმოებლურობის ზრდა და ხელით შრომის შემსუბუქება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 2016-2019 წლების საშუალოვადიან პერიოდში ფერმერები და აგრომეწარმეები, 
გადაიარაღებულია თანამედროვე სასოფლო–სამეურნეო აგრეგატებით. აგროვადებში მცირე 
დანახარჯებით დამუშავებულია სასოფლო–სამეურნეო სავარგული. გაზრდილია პროდუქციის 
წარმოება, ხარისხი და ფერმერთა ფინანსური შემოსავლები. 
 ციტრუსის და სხვა სამრეწველო ხეხილოვანი ბაღების  მესაკუთრე ფერმერები და 
აგრომეწარმეები უზრუნველყოფილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მობილური 
შემასხურებელი აპარატებით, ციტრუსოვანთა და სხვა მრავალწლიანი კულტურების ბაღები 
დამუშავებულია მცენარეთა დაცვის საშუალებებით, გაზრდილია პროდუქციის მოსავლიანობა და 
ხარისხი. 
 თხილის შეაგროვებელი აპარატებისა და თხილის გამრჩევი დანანდგარების ფერმერებსა და 
აგრომეწარმეებზე მიწოდება ხელს შეუწყობს თხილის პლანტაციებში უდანაკარგოდ, 
შემჭიდროებულ ვადებში და მინიმალური მუშა-ხელის დახმარებით აღებული იქნას მოსავალი.
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პროგრამა (1.3): მემცენარეობის  დარგის  განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0703

პროგრამის მიზანი: 

მემცენარეობის დარგში  მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენება,  ნიადაგის 
ნაყოფიერების ამაღლება  საირიგაციო სისტემის თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვის 
ხელშეწყობა და დახურული გრუნტის მებოსტნეობის განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაშენებულია სამრეწველო ტიპის (თხილი, ლურჯი მოცვი 
საადრევო მანდარინი და კაკალი) ბაღები.
 ფერმერებზე მიწოდებულია წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, დანერგილია ნორმირებული 
რწყვის რეჟიმი.  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მიღწეულია სტაბილური მოსავლის 
მიღება და გაუმჯობესებულია პროდუქციის ხარისხი. 
 განვითარებულია დახურული გრუნტის მებოსტნეობა. 

პროგრამა (1.4): მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 0704

პროგრამის მიზანი: 

რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი აპარატებითა და თაფლის საწური აპარატებით ფერმერთა 
და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული რძის მექანიკური სეპარატორის შედეგად 
გაუმჯობესებულია რძის სეპარირების ტექნოლოგია და წარმოებული პროდუქციის ხარისხი.
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 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული თანამედროვე ტიპის თაფლის საწური 
აპარატების მიწოდების შედეგად გაუმჯობესებულია წარმოებული თაფლის რაოდენობა და 
ხარისხი.

პროგრამა (1.5) : აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 0706

პროგრამის მიზანი: 

 შრომითი, მატერიალური და ფულადი რესურსების მართვა, კადრების კვალიფიკაციის 
დონის ამაღლება;

 სუბტროპიკული და კონტინენტალური სერთიფიცირებული სარგავი მასალის წარმოების  
ხელშეწყობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სადემონსტრაციო ნაკვეთების 
მოწყობა, თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციების პრაქტიკული 
დემონსტრირებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციისა და ცნობიერების 
ამაღლება, სწავლება-კონსულტირება, ტრენინგები სასოფლო-სამეურნეო დარგების 
მიხედვით; 

 არსებული სუპტროპიკული და კონტინენტალური ერთწლიანი და მრავალწლიანი   
სასოფლო-სამეურნეო და დეკორატიული კულტურების ჯიშთგანახლებისათვის, ასევე  
პერსპექტიული და ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარგავი მასალის  
წარმოებისათვის საჭირო საკოლექციო, სადედე და სანერგე მეურნეობებისა  და 
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;

 მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხელოვნური განაყოფიერების 
პრაქტიკის დანერგვისა და მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
სანაშენე ბაზისა და გენოფონდის შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად 
არსებული კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და დატრენინგება. სასოფლო-
სამეურნეო  კულტურების პროდუქტიულობისა და შესაბამისად მოსავლიანობის გაზრდის 
მიზნით  ნიადაგის აგროქიმიური კვლევების ჩატარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაცია და ცნობიერება ამაღლებულია; 

  თანამედროვე ტექნიკური სიახლეები პრაქტიკაში დანერგილია; 

 ფერმერები უზრუნველყოფილი არიან თანამედროვე ტექნოლოგიით მიღწეული 
პერსპექტიული, ჯიშთგანახლებული სარგავი მასალით, შესაბამისად ფერმერთა 
ეკონომიკური შესაძლებლობები გაუმჯობესებულია.                        
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პროგრამა (1.6): ლაბორატორიული-კვლევითი მომსახურება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება
პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:
პროგრამული კოდი 0707

პროგრამის მიზანი: 

 ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, ლაბორატორიის აღჭურვა 
მაღალტექნოლოგიური საკვლევი აპარატურით (ქრომატოგრაფები მას დეტექტორებით) და 
PCR - დიაგნოსტიკისათვის საჭირო დანადგარებით, ლაბორატორიის აკრედიტაციის 
სფეროს გაფართოება  საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) შესაბამისად;

  სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით სურსათის უვნებლობის, 
მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის 
გაზრდა;

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

 ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის 
ხელშეწყობა და ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების  
დაცვა;  

 საერთაშორისო ბაზარზე სამამულო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 
ხელშეწყობა;  

 სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის ზრდა;

საარქივო სამმართველო

პრიორიტეტი (1) : საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასაბუთება: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, 
აღწერა, ცენტრალიზებული წესით აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების 
რესტავრაცია,  დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული 
ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო  და ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნა.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი: 

საარქივო მასალების შევსება, სტანდარტების შესაბამისი დაცვა, ელექტრონული ბაზის შექმნა და 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
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პროგრამა (1.1) : საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დაფინანსების ოდენობა:

პროგრამული კოდი 030401

პროგრამის მიზანი:

აჭარის ავტონომიური რესპულიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე საარქივო სფეროში 
ერთიანი პოლიტიკის გატარება, საარქივო მასალების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა, 
ელექტრონული ბაზის შექმნა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე საარქივო სფეროში 
გატარებულია ერთიანი სახელმწიო პოლიტიკა;
საარქივო ფონდი დაცულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 
შექმნილია  ელექტრონული არქივი. 
 გაუმჯობესებულია საარქივო მასალების ხელმისაწვდომობა და  მომსახურების უზრუნველყოფა.
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პროგრამუ
ლი კოდი

დასახელება სულ ჯამი 2016 2017 2018 2019

01 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 19,828.0 4,957.0 4,957.0 4,957.0 4,957.0

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 19,828.0 4,957.0 4,957.0 4,957.0 4,957.0

02 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 5,546.7 3,799.1 582.5 582.5 582.5

02 01 საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება 2,330.2 582.5 582.5 582.5 582.5

02 02 არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა 3,216.6 3,216.6 0.0 0.0 0.0

03 00
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მთავრობასთან
არსებული ორგანიზაციები

221,849.2 55,286.6 53,337.5 55,577.5 57,647.5

03 01 მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა 15,080.0 3,545.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0

03 02
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამმართველო

19,053.0 4,947.6 4,518.4 4,758.4 4,828.4

03 02 01 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა 4,574.5 1,147.8 1,142.3 1,142.3 1,142.3

03 02 02 გარემოსდაცვითი პროგრამა 174.0 43.5 43.5 43.5 43.5

03 02 04 ტყის დაცვა და მოვლა 1,567.0 367.0 280.0 460.0 460.0

03 02 06 ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება 195.0 15.0 30.0 90.0 60.0

03 02 07 ორგანიზაციული ეფექტიანობის ამაღლება 11,942.4 2,774.4 3,022.7 3,022.7 3,122.7

03 02 08 ტყის მართვის დაგეგმვა 600.0 600.0 0.0 0.0 0.0

03 03
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების
დეპარტამენტი

23,243.1 5,823.3 5,806.6 5,806.6 5,806.6

03 03 01
ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი
განვითარების ხელშეწყობა

4,763.0 1,194.5 1,189.5 1,189.5 1,189.5

03 03 02
აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო
ბაზარზე

15,103.9 3,772.0 3,777.3 3,777.3 3,777.3

03 03 03 ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება 3,376.2 856.8 839.8 839.8 839.8

03 04 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო 7,843.6 2,030.8 1,937.6 1,937.6 1,937.6

03 04 01 საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება 7,843.6 2,030.8 1,937.6 1,937.6 1,937.6

03 06
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და
სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

155,655.0 38,667.0 36,996.0 38,996.0 40,996.0

03 06 01 საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა 3,984.0 996.0 996.0 996.0 996.0

03 06 02
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

151,671.0 37,671.0 36,000.0 38,000.0 40,000.0

03 07 ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა 974.6 272.9 233.9 233.9 233.9

04 00
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო

19,828.1 18,790.2 12,099.0 11,994.0 11,424.0

04 01
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო

17,335.5 6,532.6 3,861.0 3,756.0 3,186.0

04 01 01
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა

11,263.8 3,116.0 2,716.0 2,716.0 2,716.0

04 01 02 რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,645.0 423.0 405.0 407.0 410.0

04 01 03 ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა 390.0 150.0 100.0 80.0 60.0

04 01 04
სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის
საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2,171.7 2,171.7 0.0 0.0 0.0

ათასი ლარი

მხარჯავი დაწესებულებებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და
მათი დაფინანსების ოდენობა
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04 01 05 მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა 1,865.0 672.0 640.0 553.0 0.0

04 02 სახაზინო მომსახურება 830.2 207.6 207.6 207.6 207.6

04 03 რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 33,649.0 11,433.4 7,405.2 7,405.2 7,405.2

04 04 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 895.2 223.8 223.8 223.8 223.8

04 05 დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა 295.4 68.9 75.5 75.5 75.5

04 06
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და
მართვა

1,302.0 324.0 326.0 326.0 326.0

05 00
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო

154,434.9 41,869.8 37,350.7 38,458.2 36,756.2

05 01
განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა

6,618.0 1,632.5 1,661.9 1,661.9 1,661.9

05 02 განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება 3,504.8 876.2 876.2 876.2 876.2

05 03
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

17,677.9 6,277.9 4,000.0 3,700.0 3,700.0

05 04 განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 5,893.6 1,476.1 1,472.5 1,472.5 1,472.5

05 05 განათლების ხარისხის გაუმჯობესება 516.5 126.5 130.0 130.0 130.0

05 06
აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

11,805.0 3,585.0 2,740.0 2,740.0 2,740.0

05 07
გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური
სწავლება

1,397.6 452.8 314.9 314.9 314.9

05 08 უწყვეტი განათლება 4,365.6 1,091.4 1,091.4 1,091.4 1,091.4

05 09
საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ
საპანსიონო მომსახურებას

3,068.2 767.0 767.0 767.0 767.0

05 10 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 18,138.6 4,503.6 4,538.3 4,543.3 4,553.3

05 11
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა

5,652.1 1,410.0 1,414.0 1,414.0 1,414.0

05 12 კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 56,540.6 15,885.4 13,551.7 13,551.7 13,551.7

05 12 04 საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა 850.0 250.0 200.0 200.0 200.0

05 12 05 აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა 1,400.0 200.0 400.0 400.0 400.0

05 12 06 ფოლკლორის ხელშეწყობა 800.0 200.0 200.0 200.0 200.0

05 12 07 კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია 4,029.0 1,323.0 902.0 902.0 902.0

05 12 08 კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა

189.0 189.0 0.0 0.0 0.0

05 12 09 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია 9,431.4 3,449.1 1,994.1 1,994.1 1,994.1

05 12 10 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 6,308.5 1,582.5 1,575.3 1,575.3 1,575.3

05 12 11 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 33,532.7 8,691.8 8,280.3 8,280.3 8,280.3

05 13
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და
ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

15,847.5 3,197.9 3,983.2 4,183.2 4,483.2

05 13 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა 1,709.6 427.4 427.4 427.4 427.4

05 13 02 სპორტის ხელშეწყობა 12,036.8 2,336.8 3,000.0 3,200.0 3,500.0

05 13 03 ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა 2,101.1 433.7 555.8 555.8 555.8

05 14 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა 3,409.0 587.5 809.5 2,012.0 0.0
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06 00
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

53,521.0 14,057.9 12,622.5 13,137.7 13,702.7

06 01
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა

6,573.3 1,639.3 1,644.7 1,644.7 1,644.7

06 02
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო
დახმარება

17,430.0 4,850.0 3,800.0 4,180.0 4,600.0

06 03 პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა 4,413.6 1,253.4 1,053.4 1,053.4 1,053.4

06 04 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 4,381.4 1,203.4 1,059.4 1,059.4 1,059.4

06 05 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია 3,659.6 848.8 848.8 934.0 1,028.0

06 06
მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

1,211.0 280.0 280.0 310.0 341.0

06 07
შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირებთა და
ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

780.0 180.0 180.0 200.0 220.0

06 08 მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 496.4 124.1 124.1 124.1 124.1

06 09 ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 12,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

06 10 დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 2,575.6 679.0 632.2 632.2 632.2

07 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26,942.3 7,500.1 6,480.8 6,480.8 6,480.8

07 01
აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა

6,752.8 1,688.2 1,688.2 1,688.2 1,688.2

07 02
სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით
ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

5,513.1 1,613.1 1,300.0 1,300.0 1,300.0

07 03 მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა 5,833.6 1,483.6 1,450.0 1,450.0 1,450.0

07 04 მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა 1,962.4 462.4 500.0 500.0 500.0

07 06 აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 4,540.7 1,113.1 1,142.6 1,142.6 1,142.6

07 07 ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 2,339.7 1,139.7 400.0 400.0 400.0


