
პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

040101
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000

040102 რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 315 700 315 700 475 000 475 000 475 000

040103
ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის 

პროგრამა
21 466 200 21 466 200 12 520 000 7 000 000 1 500 000

0402 სახაზინო მომსახურება 218 800 218 800 215 800 216 800 216 800

0405 დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000

0406
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის 

მომსახურების მიწოდება და მართვა
282 700 282 700 282 700 282 700 282 700

0408 საწარმოთა მართვა 213 500 213 500 213 500 213 500 213 500

0409 ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის 500 000 500 000 0 0 0

0411
ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის 

ხელშეწყობა
310 000 310 000 310 000 310 000 310 000

26 430 900 26 430 900 17 141 000 11 622 000 6 122 000სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

ფორმა # 1

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

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

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

1 740 700 315 700 475 000 475 000 475 000

1 740 700 315 700 475 000 475 000 475 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

900 000 225 000 225 000 225 000 225 000

840 700 90 700 250 000 250 000 250 000

1 740 700 315 700 475 000 475 000 475 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

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

პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება.

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის 

პრომოუშენი

სულ პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობა გაზრდილია; ეფექტურად

მიმდინარეობს საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა; ეფექტური

საინვესტიციო საქმიანობა და პრივატიზების პროცესი.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა.

აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი. აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე

სახელმწიფო და აჭარის საკუთრებაში არსებული აქტივების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო

ღირებულების დადგენა, არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

040102

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
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ფორმა # 2.2

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

რეგიონის, როგორც 

საინვესტიციოდ 

მიმზიდველი 

ადგილის 

ცნობადობის 

ამაღლება;  ქონების 

მართვისა და 

პრივატიზების 

პროცესის 

ეფექტური 

ადმინისტრირება.

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 7)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 15)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 15)

ინვესტიციების 

მხარდამჭერი 

აქტივობა

(არანაკლებ 15)

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა 

და ეკონომიკის 

სამინისტროს ქონების 

მართვისა და 

პრივატიზების 

დეპარტამენტი,  და 

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი

აჭარის ა. რ. 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტროს 

ქონების მართვისა და 

პრივატიზების 

დეპარტამენტისა  და  

საინვესტიციო დეპარტამენტის 

მიერ მომზადებული   

კვარტალური და წლიური 

ანგარიშების მოწოდება

მოგროვების მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

7 500

12 2 500 30 000

22 3 977 87 500

75 200

20 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო 

ქონების მართვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონებების სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან დაცვითი 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 225 000

სულ ბიუჯეტი: 225 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა 

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

ნაგებობების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შეძენა; ელექტრონული აუქციონების განცხადების

განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით

სამუშაოზე აყვანა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სხვადასხვა

ორგანიზაციებისგან დაცვითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა; სახელმიწფო ქონებისა და აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა;

სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების   მოვლა-პატრონობა და შენახვა. 

დასახელება
პროდუქტები

შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების (სასოფლო სამეურნეო 

და არასასოფლო სამეურნეო) და ხაზობრივი ნაგებობების 

აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შეძენა 

ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და 

ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ 

უძრავ ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) 

დროებით სამუშაოზე აყვანა

სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო 

ღირებულების დადგენა,  მისი ეფექტურად მართვისა და 

განკარგვის მიზნით  
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1 4 800 4 800

225 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შენობა-ნაგებობების, მიწის 

ნაკვეთების (სასოფლო 

სამეურნეო და 

არასასოფლო სამეურნეო) 

და ხაზობრივი ნაგებობების 

აგეგმვის საველე და 

კამერალური სამუშაოების 

შეძენა 

X X X X

ელექტრონული 

აუქციონების განცხადების 

განთავსებისა და ვაჭრობის 

პროცესის 

უზრუნველყოფის 

მომსახურების შეძენა

X X X X

 აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებულ 

უძრავ ქონებების დაცვის 

მიზნით დარაჯების 

(ყარაულების) დროებით 

სამუშაოზე აყვანა

X X X X

 აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონებების 

სხვადასხვა 

ორგანიზაციებისგან 

დაცვითი მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვა 

X X X X

სახელმწიფო ქონებისა და 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების 

საბაზრო ღირებულებისა 

და საიჯარო ღირებულების 

დადგენა,  მისი ეფექტურად 

მართვისა და განკარგვის 

მიზნით  

X X X X

 სახელმწიფო ქონებისა და 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების   

მოვლა-პატრონობა და 

შენახვა. 

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების   მოვლა-პატრონობა და შენახვა. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

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

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების და 

ხაზობრივი ნაგებობების აგეგმვის საველე 

და კამერალური სამუშაოები (საჭიროების 

შესაბამისად) 

რაოდენობა
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა 

ხორციელდება

ელექტრონული აუქციონების მეშვეობით 

(12)

თვე
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებების 

დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) 

რაოდენობა (არაუმეტეს 22)

დასაქმებული
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

შრომითი 

ხელშეკრულება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული დაცული 

ქონებები (საჭიროების შესაბამისად) 

თვე
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

სახელმიწიფო ქონებისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების 

საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო 

ღირებულების დადგენის მიზნით 

მომზადებული აუდიტორული დასკვნების 

რაოდენობა  (საჭიროების შესაბამისად)

ცალი
მომწოდებელი 

ორგანიზაცია
ყოველთვიური

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი; 

ქონების მართვისა 

და პრივატიზების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

უზრუნველყოფილია ქონების 

ეფექტური მართვა და 

პრივატიზების პროცესი 

მიმდინარეობს შეუფერხებლად
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20 55 1 100

2 5 000 10 000

1 60 000 60 000

2 9 800 19 600

90 700

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 90 700

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო 

მასალების მომზადება

სულ ბიუჯეტი: 90 700

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.

რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება როგორც

ბეჭდური სახით, ასევე უდიო-ვიდეო, კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებით და მათი რეკლამირება

ინტერნეტის საშუალებით; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო ქონების

აღწერა (რეესტრი) და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა; რეგიონის შიგნით და გარეთ საინვესტიციო

ღონისძიებების ორგანიზება, მონაწილეობის უზრუნველყოფა და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის

წარმოჩენა. 

დასახელება

პროდუქტები

საპრომოუშენო მასალის შექმნა აუდიო-ვიდეო, კომპიუტერული 

გრაფიკის გამოყენებით და მათი რეკლამირება ინტერნეტის 

საშუალებით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

საინვესტიციო ქონების აღწერა (რეესტრი) და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა

საინვესტიციო შეხვედრების ორგანიზება და მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის 

შესახებ საპრომოუშენო მასალების 

მომზადება

X

საპრომოუშენო მასალის შექმნა აუდიო-

ვიდეო, კომპიუტერული გრაფიკის 

გამოყენებით და მათი რეკლამირება 

ინტერნეტის საშუალებით

X X

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო 

ქონების აღწერა (რეესტრი) და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა

X X X

საინვესტიციო შეხვედრების ორგანიზება და 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა
X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ამაღლებულია რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცნობადობა
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მომზადებული საპრომოუშენო 

მასალები (20)
ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

მომზადებული საპრომოუშენო 

მასალები აუდიო-ვიდეო და 

კომპიუტერული გრაფიკის 

გამოყენებით (2)

ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი
წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა (1)
ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი
მიღება-ჩაბარების აქტი

საინვესტიციო ღონისძიებები, 

რომელიც ორგანიზებულია ან 

რომელშიც 

უზრუნველყოფილია 

მონაწილეობა (არანაკლებ 2)

ცალი საინვესტიციო დეპარტამენტი
კვარტალში 

ერთხელ

საინვესტიციო 

დეპარტამენტი

სააინვესტიციო დეპარტამენტის მიერ 

ორგანიზებული საინვესტიციო 

ღონისძიებები,  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროებისა და 

სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი  

ამაღლებულია 

რეგიონის 

საინვესტიციო 

მიმზიდველობა 

და ცნობადობა

9



ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040103

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 42 486 200 21 466 200 12 520 000 7 000 000 1 500 000

სულ ბიუჯეტი: 42 486 200 21 466 200 12 520 000 7 000 000 1 500 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა 

დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობა

580 000 290 000 290 000 0 0

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის 

კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების 

განვითარება

30 430 500 15 200 500 9 730 000 4 500 000 1 000 000

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობა
11 475 700 5 975 700 2 500 000 2 500 000 500 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 42 486 200 21 466 200 12 520 000 7 000 000 1 500 000

აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  ტერიტორიების ურბანული განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების  მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა 

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

2022-2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების ურბანული

განვითარებისა და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შედგენა და განახლება. მთის კურორტებისა და

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები  

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შემუშავებულია დაბა ხულოს, შუახევისა და ქედის განაშენიანებისა და სტრატეგიული კვარტლების

განაშენიანების დეტალური გეგმები. ასევე შემუშავებულია დაბა ხულოს სტრატეგიული ადგილების

არქიტექტურული პროექტები; მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილებისათვის შექმნილია ურბანული

განვითარების გეგმები და დაწყებულია ინფრასტრუქტურის განვითარება; დასრულებულია ხულოს

მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი და დაწყებულია ხულოს

მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და ალპური

ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება; განხორციელებულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის

ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის პირველი და მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოები და

შემუშავებულია მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოებისათვის სამშენებლო დოკუმენტების პროექტები;

მიმდინარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

შედგენილია: ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე განთავსებული,

ქალაქმშენებლობითი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ადმინისტრაციული ერთეულების ქალაქმშენებლობითი

დოკუმენტები; კურორტ გოდერძის ბუფერული ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმა; ხიხაძირის ხეობაში

ტურისტულ-სარეკრეაციო ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმა; მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო

ადგილებისათვის შექმნილია ურბანული განვითარების გეგმები და დაწყებულია ინფრასტრუქტურის

განვითარება; დასრულებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე

სეზონური დასახლებებისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება; განხორციელებულია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის მეორე რიგის

სამშენებლო სამუშაოები;მიმდინარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ტურისტული

ინფრასტრუქტურის განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება;

მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის მიმზიდველი საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების შექმნა
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

შემუშავებული ქალაქმშენებლობითი და 

არქიტექტურული პროექტები
6 6 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები

მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო 

ადგილებისათვის შექმნილია ურბანული 

განვითარების გეგმები და დაწყებულია 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 4 2 1 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები

დასრულებულია ხულოს 

მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის 

სარეკრეაციო ადგილის,  მიმდებარე 

სეზონური დასახლებებისა და ალპური 

ბოტანიკური ბაღის  

ელექტრომომარაგება; 

განხორციელებულია ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში 

ეთნოსოფელის განვითარებისთვის 

მეორე რიგის სამშენებლო 

სამუშაოები;მიმდინარეობს შუახევის 

მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

6 3 2 1 ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები და 

მუნიციპალიტეტებ

იდან 

მოწოდებული 

ინფორმაცია

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტებისა 

და დასახლებების 

მდგრადი განვითარება;  

მოსახლეობისა და 

ტურისტებისათვის 

მიმზიდველი 

საკურორტო-

სარეკრეაციო 

ადგილების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 290 000

290 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 290 000

სულ ბიუჯეტი: 290 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების ურბანული განვითარების

ხელშეწყობა

ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე განთავსებული, ქალაქმშენებლობითი

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ადმინისტრაციული ერთეულების ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შედგენა.

კურორტ გოდერძის ბუფერული ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმის შედგენა. ხიხაძირის ხეობაში ტურისტულ-

სარეკრეაციო ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმის შედგენა  

დასახელება
პროდუქტები

ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე განთავსებული, ქალაქმშენებლობითი 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ადმინისტრაციული 

ერთეულების ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების 

შედგენა. კურორტ გოდერძის ბუფერული ზონის 

განაშენიანების დეტალური გეგმის შედგენა. ხიხაძირის 

ხეობაში ტურისტულ-სარეკრეაციო ზონის განაშენიანების 

დეტალური გეგმის შედგენა  

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხელვაჩაურისა და ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე განთავსებული, 

ქალაქმშენებლობითი 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, 

ადმინისტრაციული ერთეულების 

ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტების შედგენა. კურორტ 

გოდერძის ბუფერული ზონის 

განაშენიანების დეტალური გეგმის 

შედგენა. ხიხაძირის ხეობაში 

ტურისტულ-სარეკრეაციო ზონის 

განაშენიანების დეტალური გეგმის 

შედგენა  

х х х х

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შედგენილია: ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე განთავსებული,

ქალაქმშენებლობითი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ადმინისტრაციული ერთეულების ქალაქმშენებლობითი

დოკუმენტები; კურორტ გოდერძის ბუფერული ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმა; ხიხაძირის ხეობაში

ტურისტულ-სარეკრეაციო ზონის განაშენიანების დეტალური გეგმა;
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედგენილია: ხელვაჩაურისა და 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე განთავსებული, 

ქალაქმშენებლობითი 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, 

ადმინისტრაციული ერთეულების 

ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტები; კურორტ გოდერძის 

ბუფერული ზონის განაშენიანების 

დეტალური გეგმა;  ხიხაძირის 

ხეობაში ტურისტულ-სარეკრეაციო 

ზონის განაშენიანების დეტალური 

გეგმა;

შემუშავებული 

ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტები (6)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

საპროექტო 

სამუშაოებს 

დასრულების 

მიღება-ჩაბარების 

აქტები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

4 75 000 300 000

1 8 700 500 8 700 500

1 6 000 000 6 000 000

1 200 000 200 000

15 200 500

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 15 200 500

კურორტ ბეშუმისა და მიმდებარე ტერიტორიების 

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

სულ ბიუჯეტი: 15 200 500

აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება, მათი

პოპულარიზაციის გაზრდა, საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე ხელშეწყობა, მთის რეგიონის ეკონომიკური ზრდის

ხელშეწყობა.

კურორტ ბეშუმისა და მიმდებარე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება;

გომარდულის სარეკრეაციო ადგილის ინფრასტრუქტრის განვითარება; ჩირუხის მთის ტურისტულ-სარეკრეაციო

ინფრატრუქტურის განვითარება; ღომას მთის ინფრასტრუქტურის პროექტირება 

დასახელება
პროდუქტები

გომარდულის სარეკრეაციო ადგილის 

ინფრასტრუქტრის განვითარება 

ჩირუხის მთის ტურისტულ-სარეკრეაციო 

ინფრატრუქტურის განვითარება

ღომას მთის ინფრასტრუქტურის განვითარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კურორტ ბეშუმისა და მიმდებარე 

ტერიტორიების 

ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტების შემუშავება

х х х х

გომარდულის სარეკრეაციო 

ადგილის ინფრასტრუქტრის 

განვითარება 

х х х х

ჩირუხის მთის ტურისტულ-

სარეკრეაციო ინფრატრუქტურის 

განვითარება

х х х х

ღომას მთის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
х х х х

 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილებისათვის შექმნილია ურბანული განვითარების გეგმები და

დაწყებულია ინფრასტრუქტურის განვითარება
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

დაწყებულია  კურორტ 

ბეშუმისა და მიმდებარე 

ტერიტორიების 

ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტების 

შემუშავება  (4)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

სამუშაოებს 

დასრულების მიღება-

ჩაბარების აქტები

გომარდულში 

დაწყებულია 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება (1)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

სამუშაოებს 

დასრულების მიღება-

ჩაბარების აქტები

ჩირუხის მთაში 

განხორციელებულია 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები (1)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

სამუშაოებს 

დასრულების მიღება-

ჩაბარების აქტები

დაწყებულია ღომას 

მთის 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  (1)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

სამუშაოებს 

დასრულების მიღება-

ჩაბარების აქტები

მთის კურორტებისა და 

სარეკრეაციო ადგილებისათვის 

შექმნილია ურბანული 

განვითარების გეგმები და 

დაწყებულია ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04010304

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 475 700 475 700

3 1 000 000 3 000 000

2 1 250 000 2 500 000

5 975 700

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 975 700

სულ ბიუჯეტი: 5 975 700

შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

აჭარის რეგიონში ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილების განვითარების ხელშეწყობა

ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და

ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში

ეთნოსოფელის განვითარებისთვის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება; შუახევის

მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასახელება
პროდუქტები

ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო 

ადგილის, მიმდებარე სეზონური დასახლებებისა და 

ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში 

ეთნოსოფელის განვითარებისთვის  მეორე რიგის 

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე 

ტბის სარეკრეაციო ადგილის, 

მიმდებარე სეზონური 

დასახლებებისა და ალპური 

ბოტანიკური ბაღის 

ელექტრომომარაგება

x x x x

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 

მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის 

განვითარებისთვის  მეორე რიგის 

სამშენებლო სამუშაოების 

განხორციელება

x x x x

შუახევის მუნიციპალიტეტის 

ჭვანის ხეობაში ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

x x x x

 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასრულებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის, მიმდებარე სეზონური

დასახლებებისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ელექტრომომარაგება; განხორციელებულია ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის განვითარებისთვის მეორე რიგის სამშენებლო

სამუშაოები;მიმდინარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის

განვითარება
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დასრულებულია ხულოს 

მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის 

სარეკრეაციო ადგილის,  მიმდებარე 

სეზონური დასახლებებისა და ალპური 

ბოტანიკური ბაღის  

ელექტრომომარაგება (1)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

 მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

განხორციელებულია ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში 

ეთნოსოფელის განვითარებისთვის 

მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოები 

(3)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

 მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

მიმდინარეობს შუახევის 

მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება (2)

ცალი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ა.რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო

 მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

დასრულებულია ხულოს 

მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის 

სარეკრეაციო ადგილის,  მიმდებარე 

სეზონური დასახლებებისა და ალპური 

ბოტანიკური ბაღის  

ელექტრომომარაგება; 

განხორციელებულია ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში, მაჭახლის ხეობაში 

ეთნოსოფელის განვითარებისთვის 

მეორე რიგის სამშენებლო 

სამუშაოები;მიმდინარეობს შუახევის 

მუნიციპალიტეტის ჭვანის ხეობაში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0405

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

296 000 74 000 74 000 74 000 74 000

296 000 74 000 74 000 74 000 74 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

296 000 74 000 74 000 74 000 74 000

296 000 74 000 74 000 74 000 74 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სულ პროგრამა

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

საფუძველსაც გვაძლევს ინკუბატორიდან წარმატებულად გასული კომპანიების რაოდენობა (6 წარმატებით გასული

კომპანია), მათი შედეგები და დასაქმებულთა რაოდენობა (შეიქმნა 50 სამუშაო ადგილი ) რომლებიც ინკუბატორის

წევრ კომპანიებშია დასაქმებული.

მიმდინარე წელს ბიზნეს ინკუბატორიში ინკუბაცია  წარმატებით გაიარა 5-მა კომპანიამ.                               

ახალი ბიზნეს სუბიექტების შექმნა რეგიონში, შესაბამისად ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია შემოსავლები და

შექმნილია ახალი სამუშაო ადგილები

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებითვის საჭირო

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

ბიზნეს ინკუბატორი უზრუნველყოფს მის წევრ კომპანიებს შესაბამისი საოფისე ფართით, რომელიც აღჭურვილია

საოფისე ინვენტარით, კომუნალური გადასახადებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით. აგრეთვე ხორციელდება 

რეგიონალურ გამოფენებში მონაწილეობის დაფინანსება, კომპანიების ბუღალტერიის თანადაფინანსება და

მონიტორინგის ჩატარება მათი საქმიანობის შესახებ. ასევე სატრენინგო კურსების მონიტორინგი რომლებიც

იმართება სხვადასხვა თემაზე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის 

ხელშეწყობა

ა(ა)იპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ბიზნეს 

სუბიექტები
5 5 5 5 რაოდენობა

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

ბიუჯეტში 

შენატანები
80000 80000 80000 80000 ლარი

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

სამუშაო 

ადგილები
15 15 15 15 რაოდენობა

შიდა 

ანგარიში

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

შიდა ანგარიშები

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ახალი ბიზნეს სუბიექტები, 
გაზრდილი შემოსავლები, ახალი 

სამუშაო ადგილები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0406

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ: 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

    1 130 800      282 700        282 700       282 700       282 700  

    1 130 800      282 700        282 700       282 700       282 700  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

1 130 800 282 700 282 700 282 700 282 700

1 130 800 282 700 282 700 282 700 282 700

საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და 

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

მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი;

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

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

და შემადგენლობის გამორკვევა; სიმტკიცესა და სიმკვრივეზე შემოწმებითი გათვლების შესრულება

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

განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება. მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის

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

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

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

მფლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების

(მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან

შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის 

მომსახურების მიწოდება და მართვა

სულ პროგრამა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

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

ლაბორატორია განახორციელებს მომსახურებას აკრედიტაციის სფეროს ფარგლებში, ლაბორატორიაში

არსებული განყოფილებების საფუძველზე მოხდება წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა. მზა ბეტონის სიმტკიცის

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

განსაზღვრა კუმშვაზე.

ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი

სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, მომეტებული ტექნიკური

საფრთხის შემცველი ობიექტების შესაბამისობის დადგენა, ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის,

საკუთრებისა და გარემოს დაცვა.

მიმდინარე წელს ჩატარდა საგამოცდო ლაბორატორიის ყოველწიური შეფასება, აღმოფხვრილი იქნა

შენიშვნები. ლაბორატორია აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნებს.

შესაბამისად ლაბორატორიამ გაწია მომსახურება აკრედიტაციის სფეროს ფარგლებში. ასევე განხორციელება

წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების აზომვითი

ნახაზების შედგენა.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

ლაბორატორიის მიერ გაცემული გამოცდის ოქმების 

საფუძველზე სამშენებლო ობიექტების ხარისხიანი 

სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

400 400 400 400
რაოდენობა 

(ოქმი)

სამშენებლო 

განყოფილება

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი 

ობიექტების შესაბამისობის დადგენა
15 20 20 20

რაოდენობა 

(ოქმი)

ტექნიკური 

განყოფილება

წინასაპროექტო, საკვლევ-საძიებო სამუშაოების 

განხორციელება, მიწისა და შენობა ნაგებობების 

აზომვითი ნახაზების შედგენა.

800 900 1000 1000
რაოდენობა 

(ნახაზი)

კარტოგრაფიისა და 

გეოინფორმაციული 

სისტემის 

განყოფილება

სსიპ ტექნიკური 

და სამშენებლო 

ლაბორატორია

მიღება ჩაბარების 

აქტები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

854 000 213 500 213 500 213 500 213 500

854 000 213 500 213 500 213 500 213 500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

854 000 213 500 213 500 213 500 213 500

854 000 213 500 213 500 213 500 213 500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

დირექტორის უფლებამოსილებების განხორციელება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი

მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებებში, მათ შორის ქონების, დებიტორული და კრედიტორული მოთხოვნების

მოძიება, ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა, რეგისტრაცია, დავალიანების წარმოშობის საფუძვლის

არსებობის შემთხევაში სასამართლო დავის წარმოება; პარტნიორის უფლებამოსილებების განხორციელება.

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

0408

საწარმოთა მართვა

შპს "აჭარის აქტივების მართვის კომპანია"

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების ბალანსზე რიცხული

აქტივების მართვა 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ 

საზოგადოებებში დირექტორისა და 

პარტნიორის უფლებამოსილებების 

განხორციელება

სულ პროგრამა

განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების

ქონების, დებიტორული და კრედიტორული მოთხოვნების მოძიება, ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა,

რეგისტრაცია, დავალიანების წარმოშობის საფუძვლის არსებობის შემთხევაში სასამართლო დავის წარმოება,

საზოგადოებების ლიკვიდაციისთვის დოკუმენტაციის მომზადება და საჭიროების შეთხვევაში გაკოტრების

საქმის დაწყება; პარტნიორის უფლებამოსილებების განხორციელება 
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მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების

ქონების, დებიტორული და კრედიტორული მოთხოვნების მოძიება, ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა,

რეგისტრაცია, დავალიანების წარმოშობის საფუძვლის არსებობის შემთხევაში სასამართლო დავის წარმოება,

საზოგადოებების ლიკვიდაციისთვის დოკუმენტაციის მომზადება და საჭიროების შეთხვევაში გაკოტრების

საქმის დაწყება; პარტნიორის უფლებამოსილებების განხორციელება 

განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების

ქონების, დებიტორული და კრედიტორული მოთხოვნების მოძიება, ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა,

რეგისტრაცია, დავალიანების წარმოშობის საფუძვლის არსებობის შემთხევაში სასამართლო დავის წარმოება,

საზოგადოებების ლიკვიდაციისთვის დოკუმენტაციის მომზადება და საჭიროების შეთხვევაში გაკოტრების

საქმის დაწყება; პარტნიორის უფლებამოსილებების განხორციელება 
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

წილობრივი 

მონაწილეობით 

მოქმედ 

საზოგადოებები

ს რაოდენობა

შპს "აჭარის 

აქტივების 

მართვის კომპანია"

სტატისტიკური 

აღრიცხვა

განხორციელდა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით 

მოქმედ საზოგადოებების ქონების, დებიტორული 

და კრედიტორული მოთხოვნების მოძიება, 

ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა, 

რეგისტრაცია,  დავალიანების წარმოშობის 

საფუძვლის არსებობის შემთხევაში სასამართლო 

დავის წარმოება, საზოგადოებების 

ლიკვიდაციისთვის დოკუმენტაციის მომზადება 

და საჭიროების შეთხვევაში გაკოტრების საქმის 

დაწყება; პარტნიორის უფლებამოსილებების 

განხორციელება 

არანაკლებ 14 

კომპანია

არანაკლებ 13 

კომპანია

არანაკლებ 13 

კომპანია

არანაკლებ 13 

კომპანია
ერთეული
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ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

500 000 500 000 0 0 0

500 000 500 000 0 0 0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

500 000 500 000 0 0 0

500 000 500 000 0 0 0

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

0409

ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის

ა(ა)იპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022 წელი

ნარჩენების გადამამუშავებელი მოქმედი საწარმოების განვითარებისა და ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა,

წარმოებული პროდუქციის დივერსიფიკაცია, გამოშვებული პროდუქციის მოცულობისა და ასორტიმენტის ზრდა.

პროგრამის ბენეფიციარებს საკუთრებაში გადაეცემათ მათი საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ძირითადი

საშუალებები. თითოეული ბენეფიციარის თანადაფინანსება იქნება არაუმეტეს 100 000 ლარისა, ხოლო ბენეფიციარის

თანამონაწილეობა იქნება არანაკლებ 50%-ისა.

აჭარის ტერიტორიაზე შეგროვებული ნარჩენების გადამუშვებისა და ფუნქციურად გამოყენების უზრუნველყოფა.

ნარჩენების გადამამუშავებელი ადგილობრივი საწარმოების განვითარება და ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა

აჭარის ტერიტორიაზე შეგროვებული ნარჩენების გადამუშვებისა და ფუნქციურად გამოყენების უზრუნველყოფა.

ნარჩენების გადამამუშავებელი ადგილობრივი საწარმოების განვითარება და ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა

დასახელება

ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის

სულ პროგრამა
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი
2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

დანადგარის 

გადაცემა არანაკლებ 

5 ბენეფიციარისთვის

რაოდენობა
ორ კვარტალში 

ერთხელ

კომისიის 

გადაწყვეტილება

გაცემული თანხის 

არანაკლებ 10%-ის 

ღირებულების მზა 

პროდუქციის 

წარმოება 

რაოდენობა
ორ კვარტალში 

ერთხელ

მეწარმის მიერ 

წარმოდგენილი 

დამოუკიდებელი 

აუდიტორის 

დასკვნა

ნარჩენების მართვის 

სფეროში მოქმედი 

სუბიექტების 

ხელშეწყობა

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

კომისიის 

გადაწყვეტილება

აჭარის ტერიტორიაზე 
შეგროვებული ნარჩენების 

გადამუშვებისა და 
ფუნქციურად გამოყენების 
უზრუნველყოფა. ნარჩენების 

გადამამუშავებელი 
ადგილობრივი საწარმოების 
განვითარება და ნარჩენების 

მართვის ხელშეწყობა

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ა(ა)იპ ბათუმის 

ბიზნეს 

ინკუბატორი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:


0411

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

1 240 000 310 000 310 000 310 000 310 000

1 240 000 310 000 310 000 310 000 310 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

1 240 000 310 000 310 000 310 000 310 000

1 240 000 310 000 310 000 310 000 310 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

სულ ბიუჯეტი:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

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

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

მოწყობა/ორგანიზება.

სტრუქტურული გაძლიერება, სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის

ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა

ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში; აჭარის რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების

შესწავლა და სვოტანალიზი; სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნება რეგიონის ეკონომიკის სექტორების

მიხედვით; ექსპორტის ხელშეწყობა; მეწარმეებისათვის სხვადასხვა სახის სერვისების შეთავაზება;

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

კონფერენციების მოწყობის ხელშეწყობა. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის 

ხელშეწყობა

სულ პროგრამა
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

კვალიფიციური სპეციალისტების და ონლაინ რეჟიმში ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობამ განაპირობა

მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირების სამრეწველო პალატასთან მომართვა ექსპერტიზის აქტებისა და

სერტიფიკატების დამზადების მიზნით; მოხდა პალატის წევრი და არაწევრი მეწარმე სუბიექტებისათვის

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

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

ხელს უწყობს სამომავლოდ მათ მიერ ინვესტიციების განხორციელებას რეგიონში. უცხოურ ბიზნეს

დელეგაციებთან ადგილობრივი ბიზნესმენების შეხვედრის შედეგად ხდება მათი ურთიერთთანამშრომლობა

და ინფორმაციის გაცვლა, რაც მსგავსი სფეროს წარმომადგენლებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი

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

საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას გაეცნონ მათ კულტურას; ფესტივალების ჩატარება მიზნად

ისახავს ქართული  პროდუქციის  პოპულარიზაციას.

სერტიფიკატების/ექსპერტიზის აქტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი და უცხოელი

ინვესტორებისათვის ბიზნესის დაფუძნებაში ხელშეწყობა; პალატის წევრ ბიზნესმენთა რაოდენობის ზრდა;

ახალი ბიზნეს ურთიერთობების ჩამოყალიბება.

33



ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორი
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

პროცენტი

სსიპ აჭარის არ 

სავაჭრო-

სამრეწველო 

პალატა

 ახალი ბიზნეს ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება
2% 2% 2% 2% პროცენტი

უცხოელი ინვესტორებისათვის ბიზნესის 

დაფუძნებაში ხელშეწყობა 
2% 2% 2% 2%

ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

სტატისტიკური 

ინფორმაცია

სერტიფიცირების, 

ექსპერტიზის, 

საბაჟო და 

საგადასახადო                                                                                                                                                                                           

საკითხთა 

დეპარტამენტი

სერტიფიცირების  

ექსპერტიზის 

განყოფილება

სტატისტიკური 

ინფორმაცია
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

041301
ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის 

ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა
1 058 000 1 058 000 1 131 800 1 144 800 1 159 800

041302
აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ბაზარზე 
5 865 000 5 865 000 7 225 000 7 952 000 8 815 000

041303
ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების 

განვითარება
3 352 000 3 352 000 3 160 500 3 383 000 3 610 500

0403 რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 10 016 960 10 016 960 8 450 200 9 215 100 10 055 100

20 291 960 20 291 960 19 967 500 21 694 900 23 640 400

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 4 494 400 1 058 000 1 131 800 1 144 800 1 159 800

სულ ბიუჯეტი: 4 494 400 1 058 000 1 131 800 1 144 800 1 159 800

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა: ტურიზმისა და კურორტების 

დეპარტამენტის მართვა
3 994 400 998 000 998 800 998 800 998 800

ქვეპროგრამა: დარგის საჭიროებების და 

განვითარების პოტენციალის კვლევა და 

სტატისტიკის წარმოება

500 000 60 000 133 000 146 000 161 000

სულ პროგრამა 4 494 400 1 058 000 1 131 800 1 144 800 1 159 800

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041301

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

2022-2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში

ერთიანი  პოლიტიკის გატარება, დარგის საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღება

ქვეყანაში ტურიზმისა და კურორტების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და 

განხორციელებაში მონაწილეობა; 

ტურიზმისა და კურორტების სფეროში განსახორციელებელი  პროგრამების შესრულების კოორდინაცია  და მართვა.

რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების 

მოგროვება და ანალიზი.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დეპარტამენტმა უზრუნველყო ტურიზმის და კურორტების სფეროში განსახროციელებლი პროგრამების

კოორდინაცია და მართვა, რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად

ჩატარდა საჭირო კვლევა.
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების სფეროში

გატარებულია ერთიანი სახელმწიო პოლიტიკა;

შემუშავებულია და წარმატებით ხორციელდება დარგის წარმომომადგენლების მონაწილეობით და კვლევის

შედეგებზე დაყრდნობით შექმნილი რეგიონში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. რეგიონში დარგის

განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად ჩატარებულია საჭირო კვლევები.

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტურიზმისა და კურორტების სფეროში განსახორციელებლი პროგრამების

კოორდინაციას და მართვას. რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად

ჩატარდება საჭირო კვლევა.

37



პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე ტურიზმისა და 

კურორტების სფეროში 

გატარებულია ერთიანი 

სახელმწიო პოლიტიკა;

შემუშავებულია და 

წარმატებით ხორციელდება 

დარგის წარმომომადგენლების 

მონაწილეობით და კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით 

შექმნილი რეგიონში 

ტურიზმის განვითარების 

სტრატეგია. რეგიონში დარგის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების 

მისაღებად ჩატარებულია 

საჭირო კვლევები.

დარგის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებების 

მიღებისათვის საჭირო 

სანდო მონაცემების 

მისაღებად 

ჩატარებული 

კვლევების რაოდენობა

1 1 2 3 3 რაოდენობა

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

ანგარიში

ფორმა 2.2

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვებ

ის 

მეთოდი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 60 000 60 000

60 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

დარგის საჭიროებების და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 60 000

სულ ბიუჯეტი: 60 000

აჭარის ა.რ.  ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის 

კვლევა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დეპარტამენტი ფლობს საჭირო მონაცემს რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით

გადაწყვეტილებების მისაღებად.

რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების

მოგროვება და ანალიზი.

ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, ტურისტების ვიზიტის აღწერა, მათი კმაყოფილების დონისა და 

მოთხოვნების კვლევა; სტატისტიკური ანალიზი. 

დასახელება
პროდუქტები

39



ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დეპარტამენტი ფლობს საჭირო 

მონაცემს რეგიონში დარგის 

განვითარებასთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებების მისაღებად.

აჭარის ა.რ.  ადგილობრივ 

ტურისტულ ბაზარზე გამოკვლეული 

პარამეტრების მინიმალური 

რაოდენობა 

(15 ერთეული)

რაოდენობა

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის 

სამსახური

ყოველკვარტალურად

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 29 857 000 5 865 000 7 225 000 7 952 000 8 815 000

სულ ბიუჯეტი: 29 857 000 5 865 000 7 225 000 7 952 000 8 815 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა: რეგიონის, როგორც ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი 

საერთაშორისო ბაზრებზე

24 440 000 4 870 000 5 890 000 6 480 000 7 200 000

ქვეპროგრამა: რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით
3 165 000 633 000 765 000 842 000 925 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041302

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

2022-2025 წლები

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება 

რეგიონის  ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე;

პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება მიზნობრივ ბაზრებზე (აზერბაიჯანში, არაბთა გაერთიანებულ

საამიროებში, ბელარუსში, გერმანიაში, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში,

ესტონეთში, თურქეთში, ისრაელში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, პოლონეთში, საუდის არაბეთში, საფრანგეთში,

სომხეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ფინეთსა და ყაზახეთში) სატელევიზიო რეკლამის, ინტერნეტ რეკლამის,

ბეჭდური მედიის, გარე რეკლამისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების გამოყენებით;

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა;

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

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; სპეციალური მარკეტინგული და პიარ აქტივობების ორგანიზება;

აჭარის რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენის მიზნით საზღვარგარეთის ქვეყნებში

პრეზენტაციების, კონფერენციების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება, რეგიონის პოპულარიზაციისათვის

ფოტო მასალის დამზადება, რეგიონის ტურისტული პორტალის შექმნა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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ქვეპროგრამა: რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო 

მასალების დამზადება

2 252 000 362 000 570 000 630 000 690 000

სულ პროგრამა 29 857 000 5 865 000 7 225 000 7 952 000 8 815 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობა; გაზრდილია უცხოელი ტურისტების რაოდენობა; 

პროგრამის ფარგლებში დამზადდა სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო და სარეკლამო საპრომოციო,

ასევე ფოტო მასალა; განხორციელდა 18 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის ორგანიზება; დეპარტამენტმა

მონაწილეობა მიიღო 10 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენცია-სემინარში; სხვადასხვა

სარეკლამო საშუალებისა სპეციალური პიარ მარკეტინგული აქტივობების გამოყენებით განხორციელდა აჭარის

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე.

პროგრამის ფარგლებში დამზადდება სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო-სარეკლამო, საპრომოციო და ფოტო

მასალა, შეიქმნება რეგიონის ტურისტული პორტალი; განხორციელდება 40 სარეკლამო-საინფორმაციო ტურის

ორგანიზება; დეპარტამენტი წარმოდგენილი იქნება 26 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენასა და კონფერენცია-

სემინარში და ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებში უზრუნველყოფს სამუშაო შეხვედრიებსა და პრეზენტაციების

ორგანიზებას, აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისთვის, სარეკლამო-მარკეტინგული

საქმიანობა განხორციელდება აზერბაიჯანში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბელარუსში, გერმანიაში, დიდი

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, ესტონეთი, თურქეთში, ისრაელში, ლატვიაში,

ლიეტუვაში, პოლონეთში, საუდის არაბეთში, საფრანგეთში, სომხეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ფინეთში, ყაზახეთსა 

და საქართველოს შიდა ბაზარზე, შედეგად გაიზრდება აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალით

დაინტერესება და რეგიონში მოიმატებს ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტთა რაოდენობა.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

უცხოელ 

ტურისტთა 

რაოდენობის 

პროცენტული 

ზრდა საბაზისო 

წელთან 

შედარებით

N/A (საბაზისო 

მაჩვენებელად 

აღებულია 2019 

წლის 

მონაცემები)

+0% +5% +6% +7%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

ადგილობრივი 

ტურისტების 

რაოდენობის 

პროცენტული 

ზრდა საბაზისო 

წელთან 

შედარებით

N/A (საბაზისო 

მაჩვენებელად 

აღებულია 2019 

წლის 

მონაცემები)

+0% +5% +6% +7%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

ფორმა #2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია 

ადგილობრივი 

ტურისტების 

რაოდენობა; 

გაზრდილია 

უცხოელი 

ტურისტების 

რაოდენობა; 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა 

და ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

სტატისტიკუ

რი ანალიზი/ 

ანგარიში
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

4 987500 3 950 000

30 10833 325 000

283 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის  მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 4 870 000

რეგიონის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ან/და 

სამიზნე ქვეყნებში სახვადასხვა სარეკლამო 

აქტივობებით (მათ შორის სატელევიზიო რეკლამის, 

ონლაინ რეკლამის,  გარე რეკლამის, ბეჭდური 

მედიისა და სხვა სარეკლამო საშუალებებით) 

სულ ბიუჯეტი: 4 870 000

საერთაშორისო ბაზარზე რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და 

რეკლამირება

მიზნობრივ ბაზრებზე (აზერბაიჯანი, არაბთა გაერთიანებულ საამიროები, ბელარუსი, გერმანია, დიდი

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, ესტონეთი, თურქეთი, ისრაელი, ლატვია,

ლიეტუვა, პოლონეთი, საუდის არაბეთი, საფრანგეთი, სომხეთი, უკრაინა, უნგრეთი, ფინეთი, ყაზახეთი)

პირდაპირი სარეკლამო და პიარ კამპანიების წარმოება სატელევიზიო რეკლამის, ინტერნეტ რეკლამის,

ბეჭდური მედიის, გარე რეკლამისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების გამოყენებით; საერთაშორისო

ტურისტულ გამოფენებში, კონფერენციებში, სემინარებში, ფესტივალებსა და სამუშაო შეხვედრებში

მონაწილეობა, ასევე აჭარის რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენის მიზნით საზღვარგარეთის

ქვეყნებში პრეზენტაციებისა და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით,

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

ორგანიზება საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან.

დასახელება
პროდუქტები

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება 

ტუროპერატორების, მედია საშუალებების სხვადასხვა 

წარმომადგენლის, ექსპერტებისა და ტურიზმის 

ინდუსტრიის სხვა წამომადგენლებისთვის

სხვადასხვა ქვეყანაში სარეკლამო და პიარ 

კამპანიებთან, ასევე საერთაშორისო ტურისტულ 

გამოფენებში, კონფერენციებში, სემინარებში, 

კონგრესებში, ფესტივალებსა და სამუშაო 

შეხვედრებში მონაწილეობასთან დაკავშირებული 

მივლინებების ხარჯები
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26 12000 312 000

4 870 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

ღონისძიება 4: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საზღვარგარეთის ქვეყნებში რეგიონის ტურისტული პროტენციალის შესახებ ჩატარებულია სარეკლამო და

პიარ კამპანიები

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, 

კონფერენციებში, სემინარებში, ფესტივალებსა და 

სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა, ასევე აჭარის 

რეგიონის ტურისტული შესაძლებობების წარმოჩენის 

მიზნით საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

პრეზენტაციებისა და სხვა სამუშაო შეხვედრების 

ორგანიზება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
 გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სხვადასხვა სარეკლამო საშუალების 

რაოდენობა, რომლითაც მიმდინარეობს 

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის 

რეკლამირება საერთაშორისო ბაზარზე (4 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

რეგიონში ორგანიზებული ტურების 

რაოდენობა (არანაკლებ 30 ერთეული)
რაოდენობა

წელიწადში 

ორჯერ

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, 

კონფერენციებში, სემინარებში, 

ფესტივალებსა და სამუშაო შეხვედრებში 

მონაწილეობა, ასევე აჭარის რეგიონის 

ტურისტული შესაძლებობების 

წარმოჩენის მიზნით საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში პრეზენტაციებისა და სხვა 

სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება 

(არანაკლებ 26 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ტურისტული პოტენციალისადმი 

მიძღვნილი სატელევიზიო სიუჟეტებისა, 

საგაზეთო სტატიებისა და ბლოგების 

რაოდენობა საზღვარგარეთის ქვეყნების 

რეიტინგულ მედია საშუალებებებსა და 

ინტერნეტ სივრცეში (არანაკლებ 50 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის შესახებ 

ჩატარებულია სარეკლამო და 

პიარ კამპანიები 

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და რეკლამის 

სამსახური; საერთაშორისო 

ტურიზმის სტიმულირების 

სამსახური და სოციალური 

მედიისა და ონლაინ 

პროექტების სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

ანგარიში და 

მარკეტინგული 

ანალიზი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

10 5500 55 000

468 000

10 11000 110 000

633 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 633 000

სულ ბიუჯეტი: 633 000

სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებით რეგიონის 

ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება

სპეციალური პიარ-მარკეტინგული ღონისძიებისა და 

აქტივობების ორგანიზება შიდა ტურიზმის 

სტუმულირებისთვის

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები ჩატარებულია

შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიის წარმოება

შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; 

სხვადასხვა მარკეტინგული არხის საშუალებით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის 

შიდა ბაზარზე; სპეციალური პიარ-მარკეტინგული აქტივობების ორგანიზება.                                                                                                                                                                                                                                                  

დასახელება
პროდუქტები

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება 

ტუროპერატორების, მედია საშუალებების სხვადასხვა 

წარმომადგენლის, ექსპერტებისა და ტურიზმის 

ინდუსტრიის სხვა წამომადგენლებისთვის
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ქვეყნის შიგნით ადგილობრივ 

მომხმარებელზე ორიენტირებული 

მარკეტინგული კამპანიების 

რაოდენობა (არანაკლებ 4 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

რეგიონში ორგანიზებული ტურების 

რაოდენობა (არანაკლებ 10 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

ორგანიზებული სპეციალური პიარ-

მარკეტინგული ღონისძიებისა და 

აქტივების რაოდენობა (არანაკლებ 10 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ტურისტული 

პოტენციალისადმი მიძღვნილი 

სატელევიზიო სიუჟეტების/ 

საგაზეთო სტატიების/ბლოგების 

რაოდენობა რეიტინგულ მედია 

საშუალებებსა და ინტერნეტ სირცეში  

(არანაკლებ 25 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

შიდა მომხმარებლებზე 

გათვლილი მარკეტინგული და 

სარეკლამო კამპანიები 

ჩატარებულია

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და რეკლამის 

სამსახური და სოციალური 

მედიისა და ონლაინ 

პროექტების სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

ანგარიში და 

მარკეტინგული 

ანალიზი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130203

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

18 000 3,28 59 000

14 000 8,79 123 000

1 80000,00 80 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

 რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 362 000

დეპარტამენტის უზრუნველყოფა საჭირო სარეკლამო-საინფორმაციო, საპრომოციო, ვიდეო და სხვა

საჭირო მასალით. გამოფენებისათვის, სამუშაო შეხვედრებისათვის, პრეზენტაციებისათვის, სხვა

ღონისძიებებისათვის, მესამე პირთათვის გადასაცემად ან სხვა მიზნით (პიარ კამპანიებისთვის)

სხვადასხვა მასალისა და აქტივის შექმნა- შეძენა და გავრცელება. 

სარეკლამო-საინფორმაციო და საპრომოციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება; სპორტული

ტურიზმის თემატკის საპრეზენტაციო ვიდეო რგოლის დამზადება, რეგიონის ტურისტული პორტალის -

vitbatumi - ის ახალი ვებ გვერდის შექმნა და დეპარტამენტის უზრუნველყოფა სხვა საჭირო სარეკლამო

მასალებით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

დასახელება

პროდუქტები

სულ ბიუჯეტი: 362 000

სხვადასხავა საპრომოციო და სარეკლამო მასალის 

შეძენა რეგიონის ტურისტული პოტენციალის 

პოპულარიზაციისა და ტურიზმის 

სტიმულირებისათვის. 

რეგიონში სპორტული ტურიზმის 

საპოპულარიზაციო, სარეკლამო - საპრეზენტაციო 

ვიდეო-რგოლის დამზადება

სხვადასხვა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალის 

დამზადება- ბეჭდვა 
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1 100000,00 100 000

362 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

ღონისძიება 4: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დეპარტამენტი უზრუნველყოფილია საჭირო სარეკლამო საიფორმაციო, საპრომოციო, ვიდეო და სხვა 

საჭირო მასალითა და აქტივებით

რეგიონის ტურისტული პორტალის - vitbatumi - ის 

ახალი ვებ გვერდის შექმნა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დამზადებული სარეკლამო 

საინფორმაციო მასალების 

რაოდენობა (არანაკლებ 

18000 ცალი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

შესყიდული საპრომოციო 

მასალების რაოდენობა 

(არანაკლებ 14000 ცალი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

დამზადებული ვიდეო-

რგოლის რაოდენობა (1 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

დამზადებული ვებ-გვერდის 

რაოდენობა (1 ერთეული)
რაოდენობა

წელიწადში 

ერთხელ

დეპარტამენტი 

უზრუნველყოფილია საჭირო 

სარეკლამო საიფორმაციო, 

საპრომოციო, ვიდეო და სხვა 

საჭირო მასალითა და 

აქტივებით

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

რეკლამის სამსახური, 

სოციალური მედიისა და 

ონლაინ პროექტების 

სამსახური, საერთაშორისო 

ტურიზმის სტიმულირების 

სამსახური და 

ადმინისტრაციული 

სამსახური

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების აქტი, 

ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 13 506 000 3 352 000 3 160 500 3 383 000 3 610 500

სულ ბიუჯეტი: 13 506 000 3 352 000 3 160 500 3 383 000 3 610 500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა: სრულყოფილი ინფორმაციითა და 

ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების 

უზრუნველყოფა

3 012 000 753 000 753 000 753 000 753 000

ქვეპროგრამა: ტურისტული პროდუქტების 

განვითარება და დივერსიფიკაცია
7 673 000 2 183 000 1 677 500 1 830 000 1 982 500

ქვეპროგრამა: ტურიზმის დარგში სერვისის 

განვითარების ხელშეწყობა
2 821 000 416 000 730 000 800 000 875 000

სულ პროგრამა 13 506 000 3 352 000 3 160 500 3 383 000 3 610 500

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; 

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

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

041303

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

2022-2025 წლები

რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების  ხარისხის ამაღლება 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება: რეგიონში არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი 

პროდუქტების შექმნა;

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება;

ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; 

სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა.

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

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი;

რეგიონში განვითარებულია არსებული ტურისტული პროდუქტები, ასევე შექმნილია ახალი ტურისტული

პროდუქტები. 

აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალსა და ტურიზმის

სექტორში დასაქმებულ სხვა პირებს ეტაპობრივად ჩაუტარდა ტრენინგი, შეიქმნა საინფორმაციო ბროშურები,

განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა, რეგიონში განვითარდა და გაუმჯობესდა ტურისტების მომსახურების

ხარისხი; ჩატარდა სეზონური ფესტივალები; შეიქმნა ახალი ტურისტული პროდუქტები; ტურისტებს მიეწოდათ

ხრულყოფილი ინფორმაცია და ხარისხიანი მომსახურება

ტურისტები უზრუნველყოფილი არიან სრულყოფილი და ხარისხიანი ინფორმაციით. აჭარის რეგიონის

მუნიციპალიტეტებში სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების პერსონალსა და ტურიზმის სექტორში

დასაქმებულ სხვა პირებს ეტაპობრივად ჩაუტარდებათ ტრენინგები, ასევე ორგანიზება გაეწევა სხვადასხვა

აქტივობას; დეპარტამენტის ორგანიზებით რეგიონში დაგეგმილია სეზონური ფესტივალებისა და საერთაშორისო

კონფერენციის ჩატარება; დაგეგმილია არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი

ტურისტული პროდუქტების შექმნა. რეგიონში განვითარდება და გაუმჯობესდება ტურისტების მომსახურების

ხარისხი.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

2022 

წელი

2023 

წელი
2024 წელი 2025 წელი

ტურისტული 

პროდუქტებითა 

და მომსახურებით 

მოსარგებლეთა 

კმაყოფილების 

დონის 

პროცენტული 

ზრდა საბაზისო 

წელთან 

შედარებით

N/A (საბაზისო 

მაჩვენებელად 

აღებულია 2019 

წლის 

მონაცემები)

+4% +4% +4% +4%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა 

და ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

სტატისტიკური 

ანალიზი

არა-საზღვაო 

სეზონის 

განმავლობაში 

რეგიონში 

ჩამოსული 

ტურისტების 

რაოდენობის 

ზრდა საბაზისო 

წელთან 

შედარებით

N/A (საბაზისო 

მაჩვენებელად 

აღებულია 2019 

წლის 

მონაცემები)

+0% +5% +6% +7%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტის 

სტატისტიკისა 

და ანალიტიკის 

სამსახური

წელიწადში 

ორჯერ

სტატისტიკური 

ანალიზი

რეგიონში 

გაუმჯობესებულ

ია ტურისტული 

სერვისების 

ხარისხი;

რეგიონში 

განვითარებულია 

არსებული 

ტურისტული 

პროდუქტები, 

ასევე შექმნილია 

ახალი 

ტურისტული 

პროდუქტები 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი, 

ა(ა)იპ 

„ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო".

ფორმა #2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

13

749 000

228 000

516 700

2 000

2 300

4 000

753 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

  სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა  

ა(ა)იპ "ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო"

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 753 000

სულ ბიუჯეტი: 753 000

    სხვა ხარჯები

ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების გადამზადება;

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მოდერნიზაცია - განახლება;

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება;

სოფლის ტურიზმის თემატიკის საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებსა და ღონისძიებებში

მონაწილეობის მიღება.

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამა - სრულყოფილი ინფორმაციითა და 

ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა

     მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

    შრომის ანაზღაურება

    საქონელი და მომსახურება 

    გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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30 200 6 000

8 1250 10000

2 10000 20000

1 2000 2 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x

ღონისძიება 4: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია ტურისტული პროდუქტების და სერვისების ხარისხი;

ტურისტებისათვის საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; 

გაუმჯობესებულია ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში მომსახურების ხარისხი;

სააგენტო გაწევრიანებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებში;

სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო სოფლის ტურიზმის თემატიკის საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებსა 

და ღონისძიებებში.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება:

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების 

თანამშრომლების გადამზადება

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების განახლება 

და მოდერნიზაცია 

სამთო, ეკო და სოფლის ტურიზმის თემატიკის 

საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებში, 

ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანება:

საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანება (საწევრო გადასახადი)
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების 

გადამზადებული თანამშრომლების 

მინიმალური რაოდენობა (30 კაცი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

განახლებული და მოდერნიზებული  

საინფორმაციო ცენტრების რაოდენობა (8 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო 
გამოფენების, კონფერენციებისა და 
ღონისძიებების რაოდენობა, რომელშიც 
სააგენტომ მიიღო მონაწილეობა (2 
ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

საერთაშორისო ტურისტული 

ორგანიზაციების რაოდენობა რომელშიც 

გაწევრიანებულია სააგენტო  (1 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ
ანგარიში

გაუმჯობესებულია ტურისტული 

პროდუქტების და სერვისების 

ხარისხი;

ტურისტებისათვის საჭირო 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; 

გაუმჯობესებულია ტურისტულ 

საინფორმაციო ცენტრებში 

მომსახურების ხარისხი;

სააგენტო გაწევრიანებულია 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში;

სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო 

სოფლის ტურიზმის თემატიკის 

საერთაშორისო გამოფენებში, 

კონფერენციებსა და ღონისძიებებში.

ა(ა)იპ 

"ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"

ა(ა)იპ "ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130304

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 150 000 150000

1 110 000 110 000

1 80 000 80 000

1 80 000 80 000

1 100 000 100 000

1 80 000 80 000

10 2 500 25 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია

ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო“

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 183 000

ზაფხულის ფესტივალი

სულ ბიუჯეტი: 2 183 000

არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.

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

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

ფესტივალების) ორგანიზებას აჭარაში; ახალი ტურისტული მარშრუტების მარკირებას და მათი

განვითარების ხელშეწყობას, მარშრუტების რუკების, ბროშურებისა და სხვა მასალების ბეჭდვას; მასშტაბური

გაცნობითი-სარეკლამო ტურების და აქტივობების ორგანიზებას მაღალმთიანი აჭარის მარშრუტებზე;

დასახელება
პროდუქტები

სოფლის ტურიზმის ფესტივალი „განდაგანა“

გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი

ქობულეთის ზაფხულის ფესტივალი

ზამთრის ფესტივალი და ღონისძიებები 

ტურიზმის თემატიკის საერთაშორისო კონფერენცია-

შეხვედრის ორგანიზება 

ეკო და სოფლად ტურისტულ მარშრუტებზე 

სარეკლამო-საინფორმაციო  ტურების და აქტივობების 

ორგანიზება
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5 299 600 1 498 000

10 6 000 60 000

2 183 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x

ღონისძიება 2: x x x

ღონისძიება 3: x x x

ღონისძიება 4: x x x

ღონისძიება 5: x x x

ღონისძიება 6: x x x

ღონისძიება 7: x x x x

ღონისძიება 8: x x x x

ღონისძიება 9: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სეზონური ღონისძიებების და სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების შედეგად გაზრდილია

რეგიონის  და ტურისტული პროდუქტების ცნობადობა;

რეგიონში გაუმჯობესებულია ტურისტული სერვისების ხარისხი; გაზრდილია/განვითარებულია

ტურისტული პროდუქტები; 

ტურისტულ ობიექტებზე ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომია რეგიონის ტურისტული პოტენციალის

შესახებ ინფორმაცია.

ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია და  

განვითარება (მარშრუტების მარკირების პროექტები, 

მანიშნებლები, საინფორმაციო დაფები, ახალი 

ტურისტული პროდუქტების კვლევა და 

მარშრუტებზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა) 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მარშრუტების რუკების, ბროშურების და სხვა 

ტურისტული საინფორმაციო მასალების ბეჭდვა 
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ორგანიზებული ფესტივალების 

რაოდენობა  (5 ერთეული)
რაოდენობა

წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ჩატარებული საერთაშორისო 

კონფერენციის რაოდენობა 

(1 ერთეული) 

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ორგანიზებული საინფორმაციო 

სარეკლამო გაცნობითი ტურების 

რაოდენობა (10 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

განვითარებული და 

დეივერსიფიცირებული ტურისტული 

პროდუქტების რაოდენობა 

(არანაკებ 5 ერთეული) 

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

დამზადებულია 10 სხვადასხვა 

სახეობის საინფორმაციო მასალა რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, ანგარიში

ფორმა #3.2

სეზონური ღონისძიებების და 

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების 

ორგანიზების შედეგად გაზრდილია 

რეგიონის  და ტურისტული 

პროდუქტების ცნობადობა;

რეგიონში გაუმჯობესებულია 

ტურისტული სერვისების ხარისხი; 

გაზრდილია/განვითარებულია 

ტურისტული პროდუქტები; 

ტურისტულ ობიექტებზე 

ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომია 

რეგიონის ტურისტული 

პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია.

ა(ა)იპ "ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"

ა(ა)იპ "ტურისტული 

პროდუქტების 

განვითარების 

სააგენტო"
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04130305

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

250 400 100 000

3 33000 99 000

3000 31 92000

100 300 30 000

1 55000 55 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 416 000

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება 

სულ ბიუჯეტი: 416 000

ტურიზმის დარგში სერვისების განვითარების ხელშეწყობა.

რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით დარგში დასაქმებულთა

კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების მხრივ არსებული საჭიროებებისთვის მიზანმიმართული ტრენინგების

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

მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება; ტურიზმის სექტორში

დასაქმებულთათვის სხვადასხვა სასწავლო აქტივობის ორგანიზება ტურიზმის მომსახურების ხარისხის

გაუმჯობესების მიზნით; საინფორმაციო ბროშურის შექმნა დამზადება და ტურიზმის ინდუსტიაში წლის

საუკეთესო სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების დაჯილდოება, ვიდეო გაკვეთილების დამზადება

მომსახურების ხარისხის ამაღლებისათვის

დასახელება

პროდუქტები

ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის სხვადასხვა 

აქტივობის ორგანიზება მომსახურების ხარისხის 

ამაღლების კუთხით

საინფორმაციო ბროშურებისა (მათ შორის, გიდების 

სახელმძღვანელოების, საოჯახო სასტუმრო სახლების 

სარეკომენდაციო სტანდარტების სახელმძღვანელოს) 

და სხვა მასალების მომზადება-ბეჭდვა 

ტურისტულ ობიექტებში მომსახურების ხარისხის 

რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება 

ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო 

ტურისტული  სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების 

დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზება
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10 4000 40 000

416 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ღონისძიება 1: x x x x

ღონისძიება 2: x x x x

ღონისძიება 3: x x x x

ღონისძიება 4: x x x x

ღონისძიება 5: x

ღონისძიება 6: x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ტურიზმის დარგში  მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესებულია

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ვიდეოგაკვეთილების მომზადება სერვისი 

განვითარებისათვის
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე 

მიზანმიმართული სატრენინგო 

ღონისძიებების დაგეგმვა-

განხორციელების ფარგლებში 

გადამზადებულ პირთა რაოდენობა 

(არანაკლებ 250 ადამიანი)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

გამოკვლეული განთავსებისა და კვების 

ობიექტების მინიმალური რაოდენობა 

(100 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

შექმნილი საინფორმაციო ბროშურის 

რაოდენობა (არანაკლებ 3000 ცალი)
რაოდენობა

წელიწადში 

ერთხელ

მომსახურების ხარისხის ამაღლების 

კუთხით  სხვადასხვა აქტივობის 

ორგანიზება ტურიზმის სექტორში 

დასაქმებულთათვის (არანაკლებ 3 

ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ორჯერ

ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის 

საუკეთესო ტურისტული  სერვისების 

მიმწოდებელი ობიექტების 

დაჯილდოების ღონისძიების 

ორგანიზება (1 ერთეული)

რაოდენობა
წელიწადში 

ერთხელ

მომზადებული ვიდეო გაკვეთილების 

რაოდენობა (10 ერთეული)
რაოდენობა

წელიწადში 

ერთხელ

ფორმა #3.2

ტურიზმის დარგში  

მომსახურების ხარისხი 

გაუმჯობესებულია

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა 

და კურორტების 

დეპარტამენტის  

სერვისის განვითარების 

სამსახური 

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, 

ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

37 737 360 10 016 960 8 450 200 9 215 100 10 055 100

37 737 360 10 016 960 8 450 200 9 215 100 10 055 100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

3 292 400 823 100 823 100 823 100 823 100

34 444 960 9 193 860 7 627 100 8 392 000 9 232 000

37 737 360 10 016 960 8 450 200 9 215 100 10 055 100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ბათუმის ბულვარის მართვა 

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის 

მოვლა-შენახვისა და განვითარების 

ხელშეწყობა 

სულ პროგრამა

ძველი და ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე განახლდა ინფრასტრუქტურა, კეთილმოწყობილია ახალი 

ტერიტორიები, ბულვარის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია გაჯანსაღებისა და დასვენების ეფექტური 

პირობები. შემუშავებული იქნა  ბულვარის კონსერვაციის/განვითარების გეგმა.

ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების, დეკორატიული მცენარეებისა და ყვავილების

გამწვანება,განაშენიანება,მათი დეკორატიული ფორმირება;

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და ცალკეული ფართობის პროექტირება;

მათი ლანდშაფტური დიზაინის დამუშავება;

ამორტიზირებული და გადაბერებული ხე-მცენარეების შეცვლა ახალით;

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 

0403

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 

სსიპ "ბათუმის ბულვარი "

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

მოსახლეობისა და დამსვენებელთა გაჯანსაღების, დასვენების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფისათვის 

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოება.

დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა 
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განახლდება ბულვარის ინფრასტრუქტურა;

ბულვარის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური პირობები;  

განახლებულია ბულვარის ინფრასტრუქტურა;

კეთილმოწყობილია ახალი ტერიტორიები;

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი
2025 

წელი

ბულვარში დაზიანებული გაზონის 

აღდგენისათვის მცენარეული 

ნიადაგის(ტყის მიწის )შეძენა 

200 100 100 100
კვ.მ

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

ერთწლიანი ყვავილები და 

მრავალწლიანი ხე-მცენარეების 

დარგვა  

221000

1500

800000

3000

800000

3000

800000

3000
რაოდენობა 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტური 

დიზაინის 

სამსახური

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

განახლებულია 

ბულვარის 

ინფრასტრუქტურა;

კეთილმოწყობილია 

ახალი ტერიტორიები;

ბულვარის 

ტერიტორიაზე 

უზრუნველყოფილია 

გაჯანსაღების და 

დასვენების ეფექტური 

პირობები; 

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ 

799 470,00

40 000,00

215 69,77 15 000,00

40 2 500,00 100 000,00

200 000,00

40 000,00

12 45 416,67 545 000,00

12 41 250,00 495 000,00

12 70 000,00 840 000,00

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შეძენა 

სათლის შეძენა (სანაგვე ურნებისათვის )

 ბულვარის ტერიტორიაზე  საინფორმაციო მანიშნებლების 

მოწყობა

ბათუმის ბულვარში მიმდინარე სამშენებლო სარემონტო 

სამუშაოები 

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო 

ნაწილების შეძენა 

გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის 

ელ.ენერგიის ხარჯი

მუსიკალური  შადრევნებისათვის წყლის ხარჯი

ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული 

მომსახურება 

სულ ბიუჯეტი: 9 193 860

ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 

საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება;  

საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგან;  სანიტარული 

ნორმების დაცვა. 

დასახელება
პროდუქტები 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 9 193 860

დასახელება 2022 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის და განვითარების ხელშეწყობა 

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“
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55 000,00

70 000,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

12 82 250,00 987 000,00

221000 0,81 180 000,00

12 6 666,67 80 000,00

32 560,00

200 50,00 10 000,00

3000 4,00 12 000,00

12 20 833,33 250 000,00

500000 0,08 40 000,00

150 80,00 12 000,00

12 24 291,67 291 500,00

4 000,00

12 266,67 3 200,00

2 000,00

276 000,00

100 000,00

200 300,00 60 000,00

1 950 000,00 950 000,00

სატენდერო ხარჯი

ასოციაციის რეპერტუარს მიკუთვნებული ნაწარმოების 

საქართველოს ტერიტორიაზე საჯარო შესრულების ნებართვა 

(სალიცენზიო შეთანხმება )

მოსაკრებელი

 სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის ანაზღაურება შპს 

"ლიტომ"-თან 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარჯი

გადასასვლელები  სანაპირო ზოლზე 

ბათუმის ბულვარში სკეიტპარკისა და როლერ პარკის მოწყობა 

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების 

ტექნიკური მომსახურება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, მოვლა-

შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვის) ხარჯი

ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯი

ბათუმის ბულვარში გამწვანებისათვის ერთწლიანი ყვავილების 

შეძენა 

ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის 

მობინადრეთა მომსახურება 

მინერალური, ორგანული  სასუქები და შხამქიმიკატები 

ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის 

მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწის)შეძენა 

ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის აღდგენისათვის 

კორდის შეძენა 

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-

პატრონობის მომსახურება 

პლაჟის სანაპირო ზოლის მოსწორების სამუშაოები 

„ახალ ბულვარში არსებული სარბენი ბილიკებისათვის, ქვიშის 

სტადიონისთვის და სავარჯიშო კუთხეებისთვის 150 კუბური 

მეტრი კინეტიკური ოქროსფერი ქვიშის შეძენა“

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  მიმდინარე რემონტის 

ხარჯი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა
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1 50 000,00 50 000,00

1 245 000,00 245 000,00

80 000,00

1 25 000,00 25 000,00

3 1 663,33 4 990,00

173 000,00

500 250,00 125 000,00

100 1 200,00 120 000,00

3 11 666,67 35 000,00

35 285,71 10 000,00

250 1 000,00 250 000,00

20 1 000,00 20 000,00

2 25 000,00 50 000,00

1500 133,33 200 000,00

1 130 000,00 130 000,00

1 210 000,00 210 000,00

2 20 000,00 40 000,00

5 15 000,00 75 000,00

4 30 000,00 120 000,00

1 40 000,00 40 000,00

1 120 000,00 120 000,00

1 461 140,00 461 140,00

9 193 860სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ბათუმის ბულვარის შადრევნებისათვის მუსიკალური 

პროგრამის განახლება  

ბულვარის  ტერიტორიაზე არსებული ქანდაკებების 

რეაბილიტაცია 

ელექტრო  ავტომობილების შეძენა (სატვირთო, მსუბუქი)

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 

სატვირთო ავტომობილის შეძენა 

ბულვარის ტერიტორიაზე ელექტრო განათების წერტილებზე 

ელ. სადენების შეცვლა 

სამეურნეო შენობის მოწყობა 

საკრეჭი ტექნიკის შეძენა 

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო 

ნაწილების შეძენა 

ბულვარში არსებული სხვადასხვა სკამებისათვის ხის ძელაკების 

გამოცვლა

სხვადა სხვა დიზაინის სკამის შეძენა 

ადაპტირებული პლაჟისათვის ტივტივა ეტლის შესყიდვა

პრომინადზე  არსებულ ქვის სკამებისათვის  ბრენდირებული  

ლოგოს  შესყიდვა 

 ბულვარის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის სანათების 

შესყიდვა 

თუჯის ბოძკინტების შესყიდვა

საცელავი ტრაქტორის შეძენა 

სხვადასხვა სახის  მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეძენა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ვეტერანთა კლუბის რეაბილიტაცია

ახალ ბულვარში ადაპტირებული საპლაჟე 

ინფრასტრუქტურისთვის გასახდელებისა და საშხაპეების 

მოწყობა 

ბათუმის ბულვარში სკვერის მოწყობა 

ძველ ბულვარში არსებული საბავშვო კუთხის რეაბილიტაცია

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექ. 

ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 

69



ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოვლა-შენახვა 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება 

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდა ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამის დამუშავებასთან 

დაკავშირებული საქმიანობა;

ბულვარის ტერიტორიაზე დარგულია მწვანე ნარგავები, დეკორატიული მცენარეები და 

 ერთწლიანი ყვავილები; განახლებული და კეთილმოეწყობილია ბულვარის ინფრასტრუქტურა; 
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

განხორციელდა ბულვარის 

გამწვანების პროექტებისა და 

პერსპექტიული პროგრამის 

დამუშავებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობა;

ბულვარის ტერიტორიაზე 

დარგულია მწვანე ნარგავები, 

დეკორატიული მცენარეები და 

 ერთწლიანი ყვავილები; 

განახლებული და 

კეთილმოეწყობილია ბულვარის 

ინფრასტრუქტურა; 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

ყვავილები

221000
აგრონომიისა და ლანდშაფტის 

დიზაინის სამსახური 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

დალაგება 

დასუფთავება 
150000 კვ.მ

ტექნიკური ზედამხედველობის 

სამსახური 

ტექნიკურიზედამხედველ

ობის სამსახური 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში

მრავალწლიანი ხე-

მცენარეები
1500

აგრონომიისა და ლანდშაფტის 

დიზაინის სამსახური 

აგრონომიისა და 

ლანდშაფტის დიზაინის 

სამსახური 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი.ანგარიში
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

04 14 01 საავტომობილო გზების მართვა 1 205 000 1 205 000 1 205 000 1 205 000 1 205 000

04 14 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
59 415 600 59 415 600 63 785 000 63 785 000 63 785 000

04 01 06
საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობა
9 196 400 9 196 400 0 0 0

69 817 000 69 817 000 64 990 000 64 990 000 64 990 000

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ინფრასტრუქტურის განვითარება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 041402

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 250 770 600 59 415 600 63 785 000 63 785 000 63 785 000

სულ ბიუჯეტი: 250 770 600 59 415 600 63 785 000 63 785 000 63 785 000

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

გზების  რეაბილიტაცია 132 055 000 30 700 000 33 785 000 33 785 000 33 785 000

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
46 000 000 10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-

შენახვა
72 715 600 18 715 600 18 000 000 18 000 000 18 000 000

სულ პროგრამა 250 770 600 59 415 600 63 785 000 63 785 000 63 785 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

სულ საავტომობილო გზები 3964 კმ, რეაბილიტირებული - 1816  კმ, სარეაბილიტაციო 2148 კმ. 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:   2022-2025 წელი

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, საგზაო კომუნიკაციების და ინფრასტრუქტურის

რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია, განვითარება, სამრეწველო და ინდუსტრიული ზონების

განვითარების ხელშეწყობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება

და მოვლა-შენახვა; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაცია; ადმინისტრაციულ

და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების შეკეთება-

რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია და განვითარება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

სულ საავტომობილო გზები 3964 კმ,  რეაბილიტირებული - 1129 კმ, სარეაბილიტაციო 2835 კმ.      

სულ საავტომობილო გზები 3964 კმ, რეაბილიტირებული - 1306 კმ, სარეაბილიტაციო 2658 კმ.     
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ფორმა 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; 

განვითარებული სამრეწველო და 

ინდუსტრიული ზონები.

177 170 170 170 კმ.

 საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

 საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

დაკვირვება

გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა 406 220 220 220 ცალი

 საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

 საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

დაკვირვება

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140201

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა 

(კმ)

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ჩაისუბანი-მე-7 რაიონი 2,280

ქობულეთის სამრეწველო ზონა 0,750

ზედა კვირიკე-ანძების 

მიმართულება
1,640

ზედა კვირიკე-ანძები-

მთაკვერცხას მიმართულება
1,560

ზედა კვირიკეს ცენტრი-

ანძების მიმართულება
0,650

სახ.გზა-ჯიხანჯურის 

საზღვარი 
1,585

მეფრინველეობის ფერმის გზა 2,000

ზენითი- კოშალაური 0,870

სახ.გზა-უსტალიშვილები-

წყავროკის გადასასვლელი 
2,600

საჩინო-ბერიძეები-ხალვაშები 0,850

ოჩხამური-კოოპერაციული 

მეურნეობა  
1,700

ღონისძიება დასახელება

პროდუქტები

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 30 700 000

სულ ბიუჯეტი: 30 700 000

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის

უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების

კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის

გაუმჯობესება, სამრეწველო და ინდუსტრიული ზონების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

გზების  რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დასახელება 2022 წელი

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია

473 157 7 800 000
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ჭოროხის გზა (მახოს ხიდი-

გონიოს ხიდი) ნაპირსამაგრი 

ნაგებობით

2,200

გოროდოკი-ახალშენი-ზ/წინსვლა 3,100

ზედა სარფი-

სასტუმრო/სარეაბილიტაციო 

კომლექსი 

0,282

კალენდერე-ფერმის დასახლება 1,700

შარაბიძეების ხიდი-

დუმბაძეები 
1,700

ბაშკო-ეკალაური-

ლორთქიფანიძეები 
1,800

ცხმორისი-ახო-ჩეტკიძეები 1,950

წონიარისი-კანტაური-ტიბეთა 0,500

ცხმორისი-კოკოტაური-

ძანაძეები 
1,500

ქედა-მერისი-ნამონასტრევი 2,200

გუნდაური-გარეტყე 2,350

კარაპეტის გზა 3,115

ხიჭაური-ნაღვარევი 5,100

შუახევი-ჩირუხი 6,100

ჩანჩხალოს გზა 3,200

ვაშლოვანი-შურმული 1,650

ხულო-უჩხო-კურცხალი 5,000

ბაკო-ხიხანი 5,000

დანისპარაული-ველათი-

ალმის მთა
6,900

71,832 30 700 000

ქედის მუნიციპალიტეტში 

გზის რეაბილიტაცია
588 235 5 000 000

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია

331 145 5 800 000

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია

649 230 7 000 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ხულოს 

მუნიციპალიტეტში გზის 

რეაბილიტაცია

274 933 5 100 000
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი
3 

კვარტალი
4 კვარტალი

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

მომზადება

X X X X

საავტომობილო გზების 

ასფალტობეტონის საფარის 

მოწყობა

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; განვითარებული სამრეწველო და ინდუსტრიული 

ზონები.
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ფორმა #2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

გაუმჯობესებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა; 

განვითარებული სამრეწველო 

და ინდუსტრიული ზონები.

71,832 კმ.

 საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

 საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე 

მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები
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ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენ

ობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ჭახათი-სოდომური 1

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი 1

ლეღვა-მესხიძეები-ჩოგაძეები 1

კვირიკე-ქვედა კვირიკე-შაქარიშვილები 1

კოხი-შავიშვილები 1

ხუცუბანი-აგურის ქარხანა 1

გვარა-გიორგაძეების უბანი 1

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი 1

ბობოყვათი-კვირიკაული-კონცელიძეები-

ქათამაძეები
1

სახალვაშოს გზა 1

სახ.გზა-საღორია-ქაქუთის 

გადასასვლელი
1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

04140202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

ხიდების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

71 429 500 000

ღონისძიება დასახელება

პროდუქტები

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 10 000 000

სულ ბიუჯეტი: 10 000 000

საავტომობილო  ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია. 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

36 000 1 800 000
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ალამბარი-ტაკიძეები-ინაიშვილები 1

ხალა-იმნაძეები 1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა 1

კოხი-ჯინჭარაძეები 1

წყავროკა-რომანაძეები 1

ლეღვა-წილოსნები 1

ხუცუბანი-მეგრელიძეები-მოწყობილები-

ქვედა კონდიდი 
1

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი 2

საჩინო-ბოლქვაძე-კილაძეები-ზედა 

აჭყვა 
2

დაგვა-მე-2 ბრიგადა-ბოლქვაძეების 

მიმართულება 
1

ლეღვა-შეკვეთილა 1

ლეღვა-წულუკიძეები 1

ალამბარი-ნაცარიშვილები 1

კოხი-შავიშვილები 1

ბობოყვათი-მახარაძეები-ეკლესია 1

კოხი-მამისაიშვილები 1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა 1

ბობოყვათი-დაგვა-ლაზისტანი 1

ბობოყვათი-მახარაძეები(ბაკურიძეების 

მიმ.)
1

დაბა ჩაქვი-აღმაშენებლის ქუჩის მე3 

შესახვევი 
1

აჭყვისთავი-რომანაძეები-ხაბაზები 1

ბობოყვათი-ციხისძირი 1

ჯიხანჯური-ჭვანას დასახლება 1

ჩაისუბანი-ბასილაძეები 1

კვირიკე-ზ/კვირიკე 1

ციხისძირი-მე-5 ბრიგადა-სანიკიძეები 1

სამება-ზედა სამება 1

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

36 000 1 800 000
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ციხისძირი-სტალინის უბანი მე-3 

ბრიგადა (მ.ბერიძე) 
1

რკ.გადასასვლელი-კვირიკე ჰესი 1

თეთროსანი-ზედა ხუცუბანი 1

თეთროსანი-ზედა ხუცუბანი 1

სკურა-ბაჟუნაიშვილები 1

ალამბარი-კონდითი 1

სახ.გზა-მაგთის ანძა 1

ხალა-ბალიქედი-ხალვაშები 1

ბობოყვათი-კონცელიძეები 1

ბობოყვათი-კვირიკაული-კონცელიძეები 1

ალამბარი-კონდითი 1

ალამბარი-ხალვაშები 1

ბობოყვათი-კვირიკაული-კონცელიძეები-

ქათამაძეები
1

ქაქუთი-ნაცხავატები 1

სოფ.ქობულეთი-ინაიშვილები 1

ზედა სამება-ბეჟანიძეები-კახიძეები 1

ხუცუბანი-კვირიკე 1

ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი 1

ქობულეთი-ჭახათი-ცხემლვანა 1

სოფ.ქობულეთი-ჭანკურიძეები 1

ჩაქვის #2 ჩაის ფაბრიკა-ქვ.აჭყვა 1

სახალვაშოს-გზა 1

განახლების დაწყებითი სკოლა-

ქოქოლაძეები
1

მახინჯაური-ჯიჯავაძეები 1

მნათობი-მახაჭაძეები 1

ხეღრუ-შარაძეები-ხინკილაძეები 1

ახალისოფელი-ხოფის გზატკეცილი 

(ეკლესიასთან)
1

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

36 000 1 800 000

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

50 000 250 000

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

ხიდების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

75 000 300 000

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

20 482 1 700 000
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კირნათი-ზედა კირნათი 1

ზედა კირნათი-ცინცაძეები 1

ომბალურის გზა 1

კაპნისთავის გზა 1

კალენდერე-დედათა მონასტერი 1

ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა 

ყოროლისთავი
1

ფერიის გზა-წითელაძეები- ესელიძეები 1

ყოროლისთავი-ზედა კაპრეშუმი 1

ზედა განახლება-სასაფლაოები-

საგინაძეები
1

ზედა კირნათი-ცინცაძეები 2

ერგე-ჭურიეთი 2

თხილნარი- ლანგათი-აგარა 2

თხილნარის მეურნეობა-ფუტკარაძეები 1

კაპანდიბი-ახალისოფელი 2

მახო-გენჯაძეები 2

მახო-ონტოფო 1

ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა 

ყოროლისთავი
1

სამება-ლაბაძეები 1

ხელვაჩაური-ზანაქიძეები 2

ავგიის სკოლა-ტეტემაძეები 2

აჭარის აღმართი-ამბულატორია 2

აჭარისწყალი-კირნათი 2

განთიადი-აბულაძეები 1

განთიადი-ზედა განთიადი 1

განთიადი-კომახიძეები 2

დევაძეები-ხარაძეები-ხალვაშები 2

ზედა თხილნარი-გორგაძეები 2

ზედა ჯოჭო-რესტორანი ღელე ღურდანი 1

თხილნარი-ზედა თხილნარი 1

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

20 482 1 700 000
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კაპანდიბი-ახალისოფელი 1

კახიძეები-ყრუღელე-ცისკარაძეები 1

კირნათის გზა-მარადიდი-ქუთურეთი 2

მარადიდი-ქედი 1

მახვილაური-ლორთქიფანიძეები-აღალა 1

მახინჯაური-მიქელაძეები 1

მახო-გენჯაძეები 1

მახო-დავითაძეები 1

მასაურის დაწყებითი სკოლა-

წიქარეული
1

ქვედა აგარა-ჩხაიძეები 1

ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა 

ყოროლისთავი
1

ყოროლისთავი-ზედა წინსვლა 1

სამების მოსაცდელი-ჩელტის მაღაზია 1

კაპრეშუმი-აგარა 3

ჩელტის მაღაზია-კახიძეები 1

ჯიბინაური-ბროლაძეები 1

ახალშენი-კვირიკაძეები-შერვაშიძეები 1

განახლება-დუმბაძეები-საითაძეები-

მალაყმაძეები
1

ქვედა ახალშენი-ზოიძეები-

ხინკილაძეები-კახიძეები
1

მეურნეობის ხიდის დასახლება-

გობაძეები
1

განახლება-ზედა ახალშენი 1

მახოს გზა-სიმონეთი 1

მნათობი-დუმბაძეები-ხოხბები 3

მორთულაძეების გზა 1

სიმონეთი-ზანაქედი 1

აფხაზების სასაფლაოს გზა 1

ფერიის გზა-სურმანიძეები-

წითელაძეები
1

ფერიის გზა-წითელაძეები- ესელიძეები 1

ყოროლისთავი-ზედა კაპრეშუმი 1

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

20 482 1 700 000
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შარაბიძეები-ვერძაძეები 2

ჭარნალი-მურმანეთი 1

ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქეთი 3

სიმონეთი-ონტოპო 1

ორთაბათუმი-წიქარეული 1

ფერია-სათნოების სახლი 1

ქიმ. ფარმ. ქარხანა-სალიბაური-ზედა 

სამება
1

31 დეკემბრის ქუჩა-ფერია-მნათობი 1

ახალისოფელი-ხოფის გზატკეცილი 1

კალენდერე-დედათა მონასტერი 

(ევკალიპტთან მოსახვევში)
1

ვარშალომიძეების გზა 1

31 დეკემბრის ქუჩა-ფერია-მნათობი 1

აჭარისწყალი-ევგენიძეები 1

განთიადი-ზედა განთიადი 1

ერგე-ნიკიტაური 1

თხილნარი-აგარა 1

მარადიდი-ლომინაკეთი 1

მარადიდი-ღომიძეების დასახლება 1

მახვილაური-ლორთქიფანიძეები-აღალა 1

მახინჯაური-გოგირდის აბანოები-ზედა 

განთიადი
2

მახინჯაური-მიქელაძეები 1

მახინჯაური-ჯიჯავაძეები 1

მახო-გენჯაძეები 1

მახო-დავითაძეები 3

მახო-ონტოპო 1

მახოს გზა-გოგოძეები-ონტოფო 1

სამება-ცინცაძეები-მალაყმაძეები 1

სიმონეთი-ზანაქედი 1

სიმონეთი-ონტოპო 1

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

8 000 400 000

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

20 482 1 700 000
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ფერია-ახალშენის მეურნეობა 1

ჩელტის მაღაზია-კახიძეები 1

ხეღრუ-მარკოიძე-საგინაძეები 1

ახალშენის გზა-ზედა ახალშენი-ჯოჭო 1

ჯიბინაურის მაღაზია-დევაძეები 1

ახალშენის #2 საჯარო სკოლა-თავაძეები 1

ფერია-რადიოსადგურის დასახლება 1

ფერიის გზა-სურმანიძეები-

წითელაძეები
1

ჭარნალი-მურმანეთი 1

ბარცხანა-ორთაბათუმი-ზედა 

ყოროლისთავი
1

ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქედი 1

აჭარისწყალი-კირნათი 1

კაპრეშუმი-აგარა 2

მნათობი-დუმბაძეები-ხოხბები 2

აჭარისწყალი-კირნათი 1

განთიადი-ზედა განთიადი 1

მაღლაკონის გზა 1

მახინჯაური-მიქელაძეები 1

ჩიქუნეთი-ვაკე 1

ყოროლისთავი-ზედა წინსვლა 1

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

8 000 400 000
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ხარაულა-არძენაშვილები 1

ხარაულა-ფინავლები 1

აგარა-საქორიათხევი-ქალასკური 1

ზუნდაგა-ვერძეული 1

ხარაულა-ზაქარაშვილების უბანი 1

დანდალო-ხარაულა 3

გეგელიძეები-ბალაძეები 1

ტაკიძეები-ყალივაკე 1

ახო-გეგელიძეები 3

ბალაძეები-კემისის უბანი 1

ხარაულა-ფინავლები 1

ჯალაბაშვილები-ღვანტაური 1

მერისი-ზედა მერისი-სილიბაური 1

ქედა-მერისი-ნამონასტრევი 1

წონიარისი-კეხივრი 1

წონიარისი-ვარჯანისი 1

წონიარისი-აბუქეთა-ნაომვალი 2

ვაიო-ნაგომვარი 1

ცხმორისი-საბადური-ნაომვალი 1

ქედა-გულები 2

მახუნცეთი-ზუნდაგა 1

მახუნცეთი-ბზუზბუ 1

დოლოგანი-დოხაძეები 1

ზედა ბზუბზუ-გობათქედი 1

პირველ მაისი-სამნიძეები 1

ცენტრი წონიარისი-წურბლის უბანი 1

ძანაძეები-ტაკიძეები 1

ცხემნა-კორომხეთი 1

დანდალო-ტაკიძეები 1

ქედის 

მუნიციპალიტეტში 

ხიდების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

100 000 300 000

ქედის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

24 390 1 000 000
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ცხმორისი-ჩარგულავრი 1

ცხმორისი-ზედა ცხმორისი 2

ქვედა ბზუბზუ-ბოლქვაძეების უბანი 1

დოლოგანი-დოხაძეები 1

ხარაულა-არძენაშვილები 1

ბალაძეები-კემისის უბანი 1

ბალაძეები-კემისის უბანი 1

ზენდიდი-პაპუნიძეები 1

ვაიო-ნაგომვარი 1

მერისი-სიხალიძეები 1

ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები 1

კუჭულა-ასამბაძეები 1

პირველი მაისი-სამნიძეები 1

პირველი მაისი-კოლოტაური 1

დანდალო-ბალაძეები 1

წონიარისი-კანტაური-ტიბეთა 1

წონიარისი-კანტაური-ტიბეთა 1

წონიარისი-კანტაური-ტიბეთა 1

ცხმორისი-ზედა ცხმორისი 2

ცხმორისი-ძერვენახი 1

ცხემნა-ორცვა 1

მერისი-ინაშარიძეები 1

დანდალო-ხარაულა 3

დანდალო-ბალაძეეები 2

ვაიო-ყელობა-კოპიტაური 1

აბუქეთა-კალვები 1

გეგელიძეები-ბალაძეები 1

ჯალაბაშვილები-ზედა ჯალაბაშვილები 2

ცხემნა-კორომხეთი 1

ქედის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

12 903 400 000

ქედის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

24 390 1 000 000
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მახუნცეთი-უჩხითი 2

მერისი-ზედა მერისი-სილიბაური 1

ორცვა-დიდვაკე 1

დოლოგანი-დოხაძეები 1

მახალაკიძეების გზა 1

ზომლეთი-ხიხაძირი 1

ოლადაური-ყურთისონი 1

ხიჭაური-ტაკიძეები 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

წყაროთის გზა 1

შუახევი-დაბაძველი 1

ჭვანა-გომარდული 1

დაბაძველის გზა 2

კობალთის გზა 1

კარაპეტის გზა 1

შუბანი-ვაკე 1

ბუთურაული-დედეშვილები-ნაკანაფევი 1

ტბეთი-გუდნა 1

ცინარეთის გზა 2

წაბლანა-ტბეთი 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

წყაროთის გზა 1

ჭვანა-გომარდული 1

შუახევი-დაბაძველი 1

წიახი-ღორთავაკე 3

ახალდაბა-წყაროთა 1

ბუთურაული-დედეშვილები-ნაკანფევი 1

ჭვანა-გომარდული 2

შუახევი-უჩამბა 1

ქედის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

12 903 400 000

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

16 393 1 000 000

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

ხიდების 

რეაბილიტაცია

600 00075 000
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ნენიის გზა 1

ზომლეთი-წიახი-ნიგაზეული 1

შუბანი-ვაკე 2

დარჩიძეების გზა 1

მახალაკიძეების გზა 1

ტომაშეთის გზა 1

კარაპეტი-ხეფუტკარი 1

კარაპეტის გზა 2

ქიძინიძეების გზა 1

ქიძინიძეები-საჯვარებო-საუგლე 1

კვიახიძეების გზა-ლომანაური 1

დღვანი-გოგნიაური 1

ჯაბნიძეები-კორძაული-ქიძინიძეები 1

დღვანის გზა-ბარი 1

კარაპეტის გზა 1

ზომლეთი-ნიგაზეული 2

ზომლეთი-წიახი-ნიგაზეულის გზა 1

ოლადაური-ყურთისონი 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

ოლადაური-ჯუმუშაური 2

ცხემლისი-დარგულა 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 2

ვერხვანა-ზოსიძეების უბანი 1

ნიგაზეული-კაკალაძეები 1

ჭვანა-გომარდული 2

გომარდულის გზა-ცენტერაძეები 1

ჭვანა-ცივაძეების გზა 1

ფურტიოს გზა 1

სხეფის გზა-სხეფელა 1

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

16 393 1 000 000
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ზომლეთი-წიახი-ნიგაზეული 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

ტაკიძეები-ზედაყანა 1

დაბა შუახევი-ჭავჭავაძია ქუჩა 1

ხიჭაური-ზედაყანა 1

ოქროპილაურის ხიდი-მოხვის უბანი 1

ოლადაური-ჯუმუშაური 1

ხიჭაური-ნაღვარევი 1

შუახევი-უჩამბა 1

ნაღვარევი-ძაღიანი 1

ღურტის გზა 1

დიაკონიძეები-გუდასახო 1

ლოდიძირი-საკამბეჩო 1

ხულო-უჩხო-კურცხალი 1

დიოკნისი-მაჩაქნარა 1

ღორჯომი-ბახმარო 1

ჩაოს გზა 1

დიდაჭარა-ნაეკლესვარი 1

დიდაჭარა-საციხური-გელაური 1

ცენტრალური გზა-ტოტობანის უბანი 1

ტუნაძეები-ახალი უბანი 1

დიდაჭარა-ღორჯომი 1

ღორჯომი-გორგაძეები-

ბახუნტარაძეების უბანი
1

ღორჯომი-დავლაძეების უბანი 1

დიდაჭარა-ღორჯომი 1

დიდაჭარა-ღორჯომი 1

ტუნაძეები-ახალი უბანი 1

ღორჯომი-ბახმარო 1

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

16 393 1 000 000

ხულოს  

მუნიციპალიტეტში 

ხიდების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

66 667 400 000 

შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალანირების 

მოწყობა

33 333 200 000

ხულოს 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

23 404 1 100 000 

90



ქედლები-თხილაძირი-ჭოლონი 1

შურმული-ნაქერალი 1

ხულო-ქედლები 1

ვაშლოვანის საუბნო მონაკ. (გორავლები) 1

ვაშლოვანის საუბნო მონაკ.(გორავლები) 1

ვაშლოვანი-შურმული 1

ხულო-უჩხო-კურცხალი 1

განახლება-კოჩალიძეების უბანი 1

ხულო-ძირკვაძეები 1

ვაშლოვანის საუბ.მოაკ.(ქოსოღლები) 1

ვაშლოვანი-შურმული 1

დიოკნისი-მანიაკეთი 1

ბეღლეთის გზა 1

ზედა ბეღლეთის გზა 1

დიდი რიყეთი-ჩამილულის უბანი 1

დიოკნისი-მანიაკეათი 1

გელაძეები-ქვედა უბანი 1

დიაკონიძეები-სურმანიძეების უბ 1

ბეღლეთის გზა 1

ბეღლეთის გზა 1

პაქსაძეები-კორტოხი 1

პაქსაძეები-კორტოხი 1

ღურტის გზა 1

წაბლანა-ყიშლა 1

წაბლანა-მაყვლანა 1

წაბლანა-ყიშლა 1

წაბლანა-კურცხალი 1

ხულოს 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

23 404 1 100 000 
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ყინჩაური-ძმაგულა 1

ფაჩხა-ბახმარო 1

ვერნები-ოშანახევი 1

ვაშლოვანი-სხანდარა 1

ჩაოს გზა 1

ხულო-ძირკვაძეები 1

თაგოს გზა 2

ჩაოს გზა 1

დიდაჭარა-ღორჯომი 1

ხულო-ძირკვაძეები 1

პაქსაძეები-კორტოხი 1

406 10 000 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 

კვარტა

ლი

3 

კვარტალი
4 კვარტალი

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

მომზადება

X X X X

ხელოვნური 

ნაგებობების 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ხულოს 

მუნიციპალიტეტში 

საყრდენი კედლების 

მშენებლობა-მოწყობა

23 404 1 100 000 

ხულოს 

მუნიციპალიტეტში 

დამცავი ნაგებობების 

და წყალარინების 

მოწყობა

12 500 50 000
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ფორმა #2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

გზებზე ხელოვნური 

ნაგებობების მოწყობა
406 ცალი

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04140205

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 800 000

1 741 600

150 000

27 000

6 000 000

40 000

100 000

5,00 1 200 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 18 715 600

სულ ბიუჯეტი: 18 715 600

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დასახელება 2022 წელი

სპეცტექნიკის შეძენა

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა,

გზების თოვლისაგან, წარმოქმნილი ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისაგან და სახვა უცხო საგნებისაგან

გაწმენდა, მცირე ზომის დეფორმაციების და დაზიანებების აღმოფხვრა, ასფალტობეტონის და ქვიშა-

ხრერშოვანი საფარის გზების ორმული შეკეთება, ბეტონის საფარის მოწყობა, წყალგამტარი მილების

მოწყობა, ხელოვნური ნაგებოების დასუფთავება, სახიდე გადასასვლელების მოაჯირების

მოწესრიგება და შეღებვა, არსებული საგზაო ნიშნების მოვლა და დაზიანებულის აღდგენა,

მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება.

ღონისძიება დასახელება

პროდუქტები

საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა

ავტომანქანისა და მძიმე ტექნიკის მცირეფასიანი 

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების, მიმდინარე 

რემონტის, სათადარიგო ნაწილების და სამეურნეო 

დანიშნულების ინვენტარის შეძენა

ტრანსპორტის, ტექნიკის დაზღვევა

მონოლითური ბეტონის შეძენა

სამშენებლო მასალების  შეძენა

სპეცტანსაცმლის შეძენა

ტექნიკის დაქირავება 
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5,00 1 000 000

500,00 80 000

10000,00 500 000

3000,00 150 000

400,00 300 000

900 000

600 000

29 800

65 000

950 000

3 072 200

30 850,00 306 000

290 400,00 1 392 000

110 1 029 000

17 400,00 81 600

5 450,00 27 000

5 450,00 27 000

1 800,00 9 600

5 750,00 45 000

1 750,00 9 000

5 500,00 30 000

5 1 100,00 66 000

50 000

474,00 21,10 10 000

მილების შეძენა

 - უბნის უფროსი

 - გზის მომვლელი

 - ოპერატორ-მექანიზატორი, მძღოლი

 - დარაჯი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

მაღალი გამავლობის თვითმცლელის შეძენა

საგზაო ნიშნების დამზადება

ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები

მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა

 - სახელფასო დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს და 

დამატებითი ფუნქციების შესრულებისას

მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომითი 

უსაფრთხოების დაზღვევა

 - ელექტროშემდუღებელი

 - მთავარი ელექტროშემდუღებელი

 - საქმისმწარმოებელი

 - საამქროს ადმინისტრატორი

 - საამქროს დამხმარე პერსონალი

 - მოვლა-შენახვითი ღონისძიებებში დასაქმებულთა 

ზედამხედველი

ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის 

მექანიზმის ყოველთვიური მომსახურება

მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისებისა და 

სამეურნეო ეზოების ინტერნეტიზაცია და სათვალთვალო 

კამერებით აღჭურვა

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

 - ზეინკალი

მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე დასაქმებულთა შრომის 

ანაზღაურება (მათ შორის:) 
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18 715 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

გზების ორმული შეკეთება  X X X X

ბეტონის საფარის მოწყობა X X X X

წყალგამტარი მილების მოწყობა X X X X

საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების მოწყობა, 

მოვლა-შენახვა
X X X X

გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება X X X X

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების 

წარმოება
X X X X

გზების და ხელოვნური ნაგებობების 

თოვლისაგან, წარმოქმნილი 

ჩამონაშალებისაგან, მეწყერისა  და სხვა 

უცხო საგნებისაგან გაწმენდა

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

გაუმჯობესებული საგზაო მოძრაობა,  მეტი აღდგენილი და გაწმენდილი გზა. 
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გზების ორმული შეკეთება  10000 კვ.მ.
საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

ბეტონის საფარის მოწყობა 105 კმ.
საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

წყალგამტარი მილების მოწყობა 400 მ.
საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების 

მოწყობა, მოვლა-შენახვა
500 ცალი

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

მაღალი გამავლობის თვითმცლელებისა 

და სპეცტექნიკის შეძენა
10 ცალი

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების 

წარმოება
3000 კუბ.მ.

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი

სამუშაოებზე მუდმივი 

ზედამხედველობა და 

მიღება ჩაბარების აქტები
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 06

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 9 196 400 9 196 400 0 0 0

სულ ბიუჯეტი: 9 196 400 9 196 400 0 0 0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება 9 196 400 9 196 400 0 0 0

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 9 196 400 9 196 400 0 0 0

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

2022-2025 წლები

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადაუჭრელი საინჟინრო და კომუნალური

ინფრასრუქტურის პროექტების განხორციელება, რომელთა მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი

ინტერესი და რომელთა გადაწყვეტა უზრუნველყოფს ურბანული, ინფრასტრუქტურული და სოციალური

საკითხების მოგვარებას.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მაღალმთიანი დასახლებების გაზიფიკაცია

(პირველი ეტაპისათვის 2018 წელს დასრულდა ბათუმი-ქედა-ხიჭაურის დასახლების საშუალოწნევიანი

გაზსადენის მშენებლობა, ხოლო 2022 წელს დასრულდება შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის

უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობა).

დასრულებულია შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - დაბა ხულოს მონაკვეთზე და გოდერძის უღელტეხილი-

კურორტ გოდერძიმდე (ზანკები) მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობა. მიმდინარეობს დაბა

ხულო - კორორტ გოდერძიმდე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობა

დასრულებულია შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი

გაზსადენის მშენებლობა 

აჭარის მაღალმთიან რეგიონში არსებული დასახლებების გაზმომარაგების უზრუნველყოფა. 
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები ფორმა #2.2

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

აჭარის მაღალმთიან 

რეგიონში არსებული 

დასახლებების 

გაზმომარაგების 

უზრუნველყოფა. 

დასრულებულია შუახევი 

(ხიჭაურის დასახლება) - 

გოდერძის უღელტეხილის 

მონაკვეთზე 

საშუალოწნევიანი 

გაზსადენის მშენებლობა 

რაოდენობა

სივრცითი მოწყობისა 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა 

და ეკონომიკის 

სამინისტრო

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების 

მეთოდი

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 9 196 400 9 196 400

9 196 400

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - 

გოდერძის უღელტეხილის 

მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი 

გაზსადენის მშენებლობა

х х х х

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება 2022 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

04 01 06 01

აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 9 196 400

სულ ბიუჯეტი: 9 196 400

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

აჭარის მაღალმთიან რეგიონში შექმნილია აბონენტების გაზმომარაგებით უზრუნველყოფის საფუძველი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების

დასახლებების გაზიფიცირება, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება (ხეტყის გაჩეხვის შემცირება),

საინვესტიციო გარემოს ამაღლება, რეგიონში საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება.

შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის

მშენებლობა

დასახელება
პროდუქტები

შუახევი (ხიჭაურის დასახლება) - გოდერძის 

უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი 

გაზსადენის მშენებლობა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარის მაღალმთიან რეგიონში 

შექმნილია აბონენტების 

გაზმომარაგებით 

უზრუნველყოფის საფუძველი

100%
პროცენტული 

მაჩვენებელი

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ოთხჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება

2022 წელის 

პარამეტრი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023  წელი 2024  წელი 2025 წელი

05 01
განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 304 116 2 304 116 2 500 000 2 500 000 2 500 000

05 02 განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება 1 020 540 1 020 540 1 200 000 1 200 000 1 200 000

05 03

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით 

აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

21 605 360 21 605 360 22 940 000 22 940 000 22 940 000

05 06

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

4 782 200 4 782 200 5 319 000 5 319 000 5 319 000

05 07

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, 

გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

1 353 200 1 353 200 1 955 000 1 955 000 1 955 000

05 08  ზოგადი და  პროფესიული  განათლება 855 000 855 000 950 000 950 000 950 000

05 09 უწყვეტი განათლება 500 100 500 100 610 084 610 084 610 084

05 10 უმაღლესი განათლება 3 050 000 3 050 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000

0511 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 5 434 265 5 434 265 5 434 200 5 434 200 5 434 200

0512
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხელშეწყობა
3 692 624 3 692 624 3 716 200 3 716 200 3 716 200

44 597 405 44 597 405 47 404 484 47 404 484 47 404 484

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ზოგადი, პროფესიული  და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

 

პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0502

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 4 620 540 1 020 540 1 200 000 1 200 000 1 200 000

სულ ბიუჯეტი: 4 620 540 1 020 540 1 200 000 1 200 000 1 200 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ბათუმის რესურსცენტრი 759 428 159 428 200 000 200 000 200 000

ქობულეთის რესურსცენტრი 769 928 169 928 200 000 200 000 200 000

ხელვაჩაურის რესურსცენტრი 770 128 170 128 200 000 200 000 200 000

ქედის რესურსცენტრი 770 928 170 928 200 000 200 000 200 000

შუახევის რესურსცენტრი 774 928 174 928 200 000 200 000 200 000

ხულოს რესურსცენტრი 775 200 175 200 200 000 200 000 200 000

სულ პროგრამა 4 620 540 1 020 540 1 200 000 1 200 000 1 200 000

განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული რესურსცენტრები

2022-2025 წლები

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

სპორტის სამინისტროს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის

სამინისტროს  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში ხელშეწყობა.

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში კონტროლი საქართველოს განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების,

სტანდარტების და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის სამოქმედო ტერიტორიაზე

არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

საინფორმაციო ბანკის შექმნა სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-

საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური,

ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ;

ხელო შეეწყობა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტებისა და პროგრამების, მათ

შორის, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტისა და პროგრამის პილოტირებას, დანერგვასა

და მონიტორინგს;

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

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ 229 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლიდან სასწავლო

პროცესის ინფორმაციების მიღება;

მიღებული ინფორმაციის მიწოდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის

სამინისტროსა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის.

საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობა, ტრენინგების ჩატარება, სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება საჯარო

სკოლებში, კვლევებისა და მონიტორინგის ჩატარება.

სკოლებში გაზრდილია სწავლის ხარისხი;

სკოლა უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური,

ადამიანური და ფინანსური რესურსებით;

სკოლამდელი აღზრდის მხარდაჭერა.
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 90 425 360 21 605 360 22 940 000 22 940 000 22 940 000

სულ ბიუჯეტი: 90 425 360 21 605 360 22 940 000 22 940 000 22 940 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება
69 516 660 17 196 660 17 440 000 17 440 000 17 440 000

საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის 

გაუმჯობესება
3 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

საჯარო სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
17 308 700 3 808 700 4 500 000 4 500 000 4 500 000

სულ პროგრამა 90 425 360 21 605 360 22 940 000 22 940 000 22 940 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის 

მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

05 03

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

სასწავლო  გარემო.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2022-2025 წლები

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო

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

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. 

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და სკოლის

საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება, რაც დღემდე ეტაპობრივად ხორციელდება. 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის (განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში) და მოსწავლეთა უსაფრთხოდ

გადაადგილების პრობლემებმა (დიდი მანძილი, ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ, ტყიანი ადგილები

სოფლებში, სადაც გარეული ცხოველების საშიშროებაა, მდინარეებზე გადასასვლელები და ა.შ.) წარმოშვა მათი

საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე ტრანსპორტით გადაადგილების საჭიროება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

21 საჯარო სკოლის შენობის/სპორტული დარბაზის მშენებლობა;

38  საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; 

15 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია  სასკოლო ინვენტარით და ტექნიკით;

2 სკოლა აჭარაში აღჭურვილია ტექნოლოგიებით;

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

რემოდელირებულია 1 ბიბლიოთეკა;

10 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით;

6 სკოლა აღჭურვილია მუსიკალური ინსტრუმენტების კომპლექტით.

გაუმჯობესებული საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით.
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ფორმა # 2.2

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

საჯარო 

სკოლებში 

ინფრასტრუქტუ

რის 

გაუმჯობესება

21 საჯარო სკოლის 

შენობის/სპორტული დარბაზის 

მშენებლობა;

38 საჯარო სკოლის 

რეაბილიტაცია; 

15  საჯარო სკოლების 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა;

18 18 18 რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი,  

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების 

მართვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

საჯარო 

სკოლების 

მატერიალური 

ბაზის 

გაუმჯობესება

15 საჯარო სკოლა აჭარაში 

აღჭურვილია  სასკოლო 

ინვენტარით და ტექნიკით;

2 სკოლა აჭარაში აღჭურვილია 

ტექნოლოგიებით;

10 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა 

აჭარაში განახლებულია 

თანამედროვე მხატვრული და სხვ. 

ლიტერატურით;

რემოდელირებულია 1 ბიბლიოთეკა. 

10 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 

სპორტული ინვენტარით.

6 სკოლა აღჭურვილია მუსიკალური 

ინსტრუმენტების კომპლექტით.

გაუმჯობესებულია 

8 საჯარო სკოლის 

მატერიალური ბაზა

გაუმჯობესებულია 

8 საჯარო სკოლის 

მატერიალური ბაზა

გაუმჯობესებულია 

8 საჯარო სკოლის 

მატერიალური ბაზა

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების 

მართვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

საჯარო სკოლის 

მოსწავლეების 

ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა

აჭარის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლის მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი არიან 

სატრანსპორტო მომსახურებით. 

აჭარის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული 

მოსწავლეები, რომელთაც 

აღენიშნებათ განვითარების 

შეფერხება, სენსორული, ქცევისა 

და ემოციური დარღვევები, 

უზრუნველყოფილი არიან 

სატრანსპორტო მომსახურებით 

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N45 

საჯარო სკოლაში სპეციალურ 

პროგრამებში მონაწილეობის 

მიზნით

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

არსებული საჯარო 

სკოლის მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით. 

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული 

მოსწავლეები, 

რომელთაც 

აღენიშნებათ 

განვითარების 

შეფერხება, 

სენსორული, ქცევისა 

და ემოციური 

დარღვევები, 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით სსიპ 

ქალაქ ქუთაისის N45 

საჯარო სკოლაში 

სპეციალურ 

პროგრამებში 

მონაწილეობის 

მიზნით

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

არსებული საჯარო 

სკოლის მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით. 

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული 

მოსწავლეები, 

რომელთაც 

აღენიშნებათ 

განვითარების 

შეფერხება, 

სენსორული, ქცევისა 

და ემოციური 

დარღვევები, 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით სსიპ 

ქალაქ ქუთაისის N45 

საჯარო სკოლაში 

სპეციალურ 

პროგრამებში 

მონაწილეობის 

მიზნით

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

არსებული საჯარო 

სკოლის მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით. 

აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული 

მოსწავლეები, 

რომელთაც 

აღენიშნებათ 

განვითარების 

შეფერხება, 

სენსორული, ქცევისა 

და ემოციური 

დარღვევები, 

უზრუნველყოფილი 

არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით სსიპ 

ქალაქ ქუთაისის N45 

საჯარო სკოლაში 

სპეციალურ 

პროგრამებში 

მონაწილეობის 

მიზნით

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების 

მართვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება 

ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების 

მეთოდი

სკოლების 

ინფრასტრუქტურა 

გაუმჯობესებულია; 

სკოლები 

აღჭურვილია 

შესაბამისი 

ინვენტარით;

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

050301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2021 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 17 196 660

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მშენებლობა

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ);

სსიპ ნადიმ ართმელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 

2019-2022 წწ);

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კალოთის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2021-2022 წწ);

სულ ბიუჯეტი: 17 196 660

 საჯარო სკოლებში სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება და მოსწავლეებისათვის უსაფრთხო 

და კომფორტული გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელედება: 

- საჯარო სკოლების შენობების მშენებლობისა და არსებული შენობების სრული და ნაწილობრივი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სპორტული დარბაზების 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- შესყიდული იქნება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შემდგომში ჩასატარებელი 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის; 

- მშენებლობის პუნტქტიდან, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე გადახდილი იქნება შესაბამის პროექტზე 

სანებართვო მოსაკრებელი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ);

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

მშენებლობა 2019-2022 წწ);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ განთიადის საჯარო სკოლა (ძირითადი კორპუსის 

ნაწ/რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა 2021-2022 წწ);

სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა 

(ძირითადი და საძილე კორპუსების რეკონსტრუქცია/მშენებლობა/რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ);

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2024 წწ);

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხოს საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2024 წწ);

სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ);

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

სპორტული დარბაზის მშენებლობა 2019-2022 წწ);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ);
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სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლა  (მშენებლობა/რეკონსტრუქცია 2022-

2023 წწ);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2020-2023 წწ);

ქალაქ ბათუმში ახალი საჯარო სკოლის აშენება (მშენებლობა 2022-2024 წწ);

რეაბილიტაცია

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ სერგო ჯაიანის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 

2022-2023 წწ);

სსიპ ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის საჯარო სკოლა 

(რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგინაურის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და მეორე 

კორპუსის მშენებლობა 2019-2022წწ);

სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და დამატებითი კორპუსების 

მშენებლობა 2022-2024 წწ);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N15 საჯარო სკოლა (რეკონსტრუქცია 2021-2023 წწ);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N16 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2024 წწ);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N23 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2019-2022 წწ);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N31 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2022-2024 წწ);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ჯემალ ქათამაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა 

(რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა (ძირითადი და საბაზო კორპუსი) 

(რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარდულის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ახალშენის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ ზვიად დავითაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაღელეს საჯარო სკოლა 

(რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2024 წწ);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

59 270 659 15 968 900

59 8 475 500 000

17 39 294 668 000

3 1 600 57 600

12 180 2 160

17 196 660

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ქობულეთის N5 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N22 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N30 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022-2023 წწ);

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეების საჯარო სკოლა;

სსიპ თემური ცეცხლაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩიძეების საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ ბათუმის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2022 წ.);

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის N2 საჯარო სკოლა

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლა;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურის საჯარო სკოლა

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეძიბნის საჯარო სკოლა;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის საჯარო სკოლა;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N1 საჯარო სკოლა

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლა

მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

მივლინება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სსიპ ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N18 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N28 საჯარო სკოლა;

დასახელება
პროდუქტები
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ტენდერი X X X X

მშენებლობა-რეაბილიტაცია X X X X

ექსპერტიზა,ტექნიკური და 

საავტორო ზედამხედველობა
X X X X

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა
X X X X

კოორდინატორის შრომის 

ანაზღაურება
X X X X

მივლინება X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

21 საჯარო სკოლის 

შენობის/სპორტული 

დარბაზის მშენებლობა;

38 საჯარო სკოლის 

რეაბილიტაცია; 

17 საჯარო სკოლების 

სამშენებლო-

სარეაბილიტაციო  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შესყიდვა;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

საჯარო სკოლებში 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი,  

სახელმწიფო 

შეყიდვების 

დეპარტამენტი, 

რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი

წლიური

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი
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ფორმა # 3.1

05 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო 

სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 600 000

სულ ბიუჯეტი: 600 000

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის

გაუმჯობესება

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს

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

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

სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სათანადო ინვენტარითა და

ლაბორატორია/ლაბორატორიებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები, კერძოდ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს

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

მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ქვეპუნქტის თანახმად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის

სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის

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

სასკოლო ინვენტარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები,

აღიჭურვებიან უახლესი და თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და

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

მასწავლებლების საჭიროებებზე მორგებული სამასწავლებლო ოთახითა და ბიბლიოთეკით. მოსწავლეთა ასაკობრივი და

ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით შერჩეული ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა

ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადებების რისკს.

მომავლის განათლება

საჯარო სკოლების ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს საგაკვეთილო პროცესის თანამდროვე სტანდარტებთან 

დაახლოებას, გახდის სწავლა-სწავლების პროცესს მრავალფეროვანს, სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ჩართვა და 

ელექტრონული რესურსის გამოყენება მოსწავლეებში ზრდის ინტერესს, მოტივაციას და უფრო ხალისით ერთვებიან 

საგაკვეთილო პროცესში.  ამიტომ, მნიშვნელოვანია ამ ტიპის გაკვეთილები ინტენსიურად მიმდინარეობდეს სასკოლო 

რეალობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლის საკლასო ოთახები აღიჭურვება პროექტორით, ეკრანით, ხმის 

აპარატურით და სხვ ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე. 
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

15 20000 300 000

2 35 000 70 000

9000 9,4 85 000

1 30 000 30 000

6 7 500 45 000

10 7 000 70 000

600 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სასკოლო და სპორტული ინვენტარის, 

ტექნოლოგიების/მუსიკალური ინსტრუმენტის, 

ლიტერატურის შეძენა/დისტრიბუცია

X X X X

ბიბლიოთეკის რემოდელირება X X X

მომავლის განათლება (კომპლექტი სკოლისთვის)

ლიტერატურა

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

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

გათვალისწინებით შერჩეული წიგნებით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ცოდნის დონეს. ქვეპროგრამის

ფარგლებში რეაბილიტირებული/ახალაშენებული სკოლის ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს შესაბამისი პირობები, შეივსება

მხატვრული და სხვ. ლიტერატურით. 

ბიბლიოთეკის რემოდელირება

1 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის რემოდელირება/ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა

სპორტული ინვენტარი

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

კალათბურთის, ფრენბურთის აღჭურვილობა, სხვ.) საჭიროების მიხედვით. 

მუსიკალური ინსტრუმენტი

ქვეპორგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლები მიიღებენ მუსიკალურ ინსნტრუმენტებს (პიანინო, გიტარა, დასარტყამი და 

სასულე ინსტრუმენტები და სხვ) საჭიროების მიხედვით. 

დასახელება

პროდუქტები

სასკოლო ინვენტარი (მოსწავლის მერხი და სკამი, საკლასო 

კარადა, მასწავლებლის მაგიდა და სკამი, სამასწავლებლოს და 

ბიბლიოთეკის ინვენტარი და სხვ.) 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

15 საჯარო სკოლა აჭარაში აღჭურვილია  სასკოლო ინვენტარით;

2 სკოლა აჭარაში აღჭურვილია ტექნოლოგიებით;

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

რემოდელირებულია 1 ბიბლიოთეკა. 

10 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით.

6 სკოლა აღჭურვილია მუსიკალური ინსტრუმენტების კომპლექტით.

მხატვრული და სხვ. ლიტერატურა 

ბიბლიოთეკის რემოდელირება 

მუსიკალური ინსტრუმენტი (კომპლექტი)

სპორტული ინვენტარი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

საჯარო სკოლების 

მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესება

15 საჯარო სკოლა აჭარაში 

აღჭურვილია  სასკოლო 

ინვენტარით;

2 სკოლა აჭარაში აღჭურვილია 

ტექნოლოგიებით;

10 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა 

აჭარაში განახლებულია 

თანამედროვე მხატვრული და 

სხვ. ლიტერატურით;

რემოდელირებულია 1 

ბიბლიოთეკა. 

10 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 

სპორტული ინვენტარით.

6 სკოლა აღჭურვილია 

მუსიკალური ინსტრუმენტების 

კომპლექტით.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წლიური
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ფორმა # 3.1

05 03 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

3 789 500

1 1 600 19 200

3 808 700

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა
X X X X

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება X X X X

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის 

მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანია - საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის (განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში) და მოსწავლეთა უსაფრთხოდ

გადაადგილების პრობლემებმა (დიდი მანძილი, ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ, ტყიანი ადგილები სოფლებში,

სადაც გარეული ცხოველების საშიშროებაა, მდინარეებზე გადასასვლელები და ა.შ.) წარმოშვა მათი საცხოვრებელი

ადგილიდან სკოლამდე ტრანსპორტით გადაადგილების საჭიროება.

ამასთან, აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეები, რომელთაც აღენიშნებათ

განვითარების შეფერხება, სენსორული, ქცევისა და ემოციური დარღვევები, საჭიროებენ ტრანსპორტირებას

თბილისის და ქუთაისის შესაბამის სკოლებში (სკოლა-პანსიონი), რომლებიც ახორციელებენ სპეციალურ პროგრამებს

ყრუ და სმენადაქვეითებული მოსწავლეებისათვის.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 3 808 700

სულ ბიუჯეტი: 3 808 700

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ზოგადი განათლება ხელმისაწვდომია;

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან 

სატრანსპორტო მომსახურებით.

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეები, რომელთაც აღენიშნებათ განვითარების 

შეფერხება, სენსორული, ქცევისა და ემოციური დარღვევები, უზრუნველყოფილი არიან სატრანსპორტო 

მომსახურებით თბილისის და ქუთაისის შესაბამის სკოლებში (სკოლა-პანსიონი) სპეციალურ პროგრამებში 

მონაწილეობის მიზნით.

დასახელება
პროდუქტები

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ზოგადი განათლება 

ხელმისაწვდომია

აჭარის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლის მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი არიან 

სატრანსპორტო მომსახურებით. 

აჭარის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

მოსწავლეები, რომელთაც 

აღენიშნებათ განვითარების 

შეფერხება, სენსორული, ქცევისა და 

ემოციური დარღვევები, 

უზრუნველყოფილი არიან 

სატრანსპორტო მომსახურებით სსიპ 

ქალაქ ქუთაისის N45 საჯარო 

სკოლაში სპეციალურ პროგრამებში 

მონაწილეობის მიზნით

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

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

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 06

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 20 739 200 4 782 200 5 319 000 5 319 000 5 319 000

სულ ბიუჯეტი: 20 739 200 4 782 200 5 319 000 5 319 000 5 319 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სსიპ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11 613 200 2 613 200 3 000 000 3 000 000 3 000 000

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
3 650 000 800 000 950 000 950 000 950 000

სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი
4 396 000 1 099 000 1 099 000 1 099 000 1 099 000

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი

1 080 000 270 000 270 000 270 000 270 000

სულ პროგრამა 20 739 200 4 782 200 5 319 000 5 319 000 5 319 000

სსიპ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი;

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

2022-2025 წლები

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელშეწყობა და განვითარება.

სასწავლო და სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და გაუმჯობესება. 

პროგრამა გათვალისწინებულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ოთხ 

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

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

უნივერსიტეტი და ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო

უნივერსიტეტი, რომლებიც პროგრამის ფარგლებში, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 79-ე

მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ე 1" ქვეპუნქტის საფუძველზე დაფინანსდებიან სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის

ხელშეწყობის, უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის,

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში ხელშეწყობილია აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და უმაღლესი განათლების განხორციელება;

გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2022  წელი 2023  წელი 2024  წელი 2025 წელი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

არსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები - აგრარული და 

მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიისა 

და ბიომრავალფეროვნების 

ინსტიტუტი და ნიკო 

ბერძენიშვილის ინსტიტუტი -  

შეუფერხებლად ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას

ხელშეწყობილია 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა;

ხელშეწყობილია 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

ხელშეწყობილია 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

ხელშეწყობილია 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა

რაოდენობა

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ხელშეწყობილია უცხოეთის 

წამყვან უნივერსიტეტებში და 

მოწინავე კომპანიებში 

სტუდენტების სასწავლო 

პრაქტიკის გავლა

ეფექტურად 

ხორციელდება 

უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში და 

მოწინავე კომპანიებში 

წელიწადში საშუალოდ 

100 სტუდენტის 

სასწავლო პრაქტიკის 

გავლა

ეფექტურად 

ხორციელდება 

უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში 

და მოწინავე 

კომპანიებში 

წელიწადში 

საშუალოდ 70 

სტუდენტის 

სასწავლო 

პრაქტიკის გავლა

ეფექტურად 

ხორციელდება 

უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში 

და მოწინავე 

კომპანიებში 

წელიწადში 

საშუალოდ 70 

სტუდენტის 

სასწავლო 

პრაქტიკის გავლა

ეფექტურად 

ხორციელდება 

უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში 

და მოწინავე 

კომპანიებში 

წელიწადში 

საშუალოდ 70 

სტუდენტის 

სასწავლო 

პრაქტიკის გავლა

რაოდენობა

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

გაუმჯობესებულია სსიპ - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

ახალი სასწავლო 

კორპუსის 

მშენებლობაზე, 

რომელიც გათვლილია 1 

500 სტუდენტზე, 

თანამედროვე 

აღჭურვილი სასწავლო-

სამედიცინო კლინიკის 

მშენებლობა. ქ. ბათუმში, 

ლეონიძის N15-ში.

რაოდენობა

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ  - ბათუმის 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები
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დაკმაყოფილებულია 

ავტორიზაციის ერთ-ერთი 

სტანდარტი, აშენებულია ღია 

სპორტული მოედანი და 

კეთილმოწყობილია მიმდებარე 

ტერიტორია;

სასწავლო პროცესის 

სრულფასოვანი 

წარმართვისათვის  

შესყიდულია სიმულატორები 

და შესაბამისი კომპიუტერული 

ტექნიკა.  გაუმჯობესებულია 

საზღვაო აკადემიის ტექნიკური 

ბაზა და  სასწავლო- 

საგანმანათლებლო საქმიანობა 

ხორციელდება ეფექტურად.

საზღვაო აკადემიის 

პოპულარიზაცია და 

სტუდენტთა კონტიგენტის 

ზრდა.

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა
რაოდენობა

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

ანგარიში

 არანაკლებ 10 სტუდენტი 

გაივლის სრულფასოვან, 

საერთაშორისო სტანდარტის 

შესაბამის 6 თვიან საზღვაო 

პრატიკას

10 სტუდენტი გაივლის 

სრულფასოვან, 

საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამის 

საზღვაო პრაქტიკას

საზღვაო აკადემიის 

პოპულარიზაცია და 

სტუდენტთა 

კონტიგენტის ზრდა.

საზღვაო აკადემიის 

პოპულარიზაცია და 

სტუდენტთა 

კონტიგენტის ზრდა.

საზღვაო აკადემიის 

პოპულარიზაცია და 

სტუდენტთა 

კონტიგენტის ზრდა.

რაოდენობა

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

სსიპ სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო 

აკადემია

ანგარიში

ხელშეწყობილია სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტში უმაღლესი 

განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი განათლება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი 

განათლება

რაოდენობა

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფილია 

თანაედროვე სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტურით

უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფილია 

თანაედროვე სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტურით

უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფილ

ია თანაედროვე 

სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტური

თ

უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფილ

ია თანაედროვე 

სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტური

თ

უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფილ

ია თანაედროვე 

სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტური

თ

რაოდენობა

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში
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ხელშეწყობილია ა(ა)იპ - 

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ტბელ აბუსერისძის 

სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტში უმაღლესი 

განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი განათლება;

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

ხელშეწყობილია  

უმაღლესი 

განათლება

რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის 

სახელობის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ა(ა)იპ - 

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის 

სახელობის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში
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ფორმა # 3.1

05 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სსიპ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

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

ცვლილებებიდან გამომდინარე ოთხი სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი განისაზღვრა:

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

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

პოტენციალიდან, სამეცნიერო მიღწევებიდან და განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე მოხდება.

საფაკულტეტო ან საუნივერსიტეტო სტატუსის მინიჭება დამოკიდებული იქნება თავად უნივერსიტეტზე, ხოლო სსიპ-

ის სსიპ-თან სტატუსის მინიჭებას გადაწყვეტს მთავრობა. აღნიშნული ცვლილებების ძირითადი იდეა სწავლებისა და

კვლევის შერწყმაა (სწავლება-კვლევის ინტეგრაცია).

ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის განხორციელების მიზნით "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 18 მუხლის პირველი

პუნქტის "ლ.ბ." ქვეპუნქტის შესაბამისად დააფინანსებს უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების

ინსტიტუტში, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტსა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში

დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას.                                                                                                                                                        

უნივერსიტეტის მისიაა, უზრუნველყოს დარგის კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რაც გულისხმობს

უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებსა და მოწინავე კომპანიებში სტუდენტების სწავლებისა და სტაჟირების უწყვეტ

პროცესს. ამ მიზნით უნივერსიტეტი ქვეპროგრამის ფარგლებში დააფინანსებს ტურიზმის, ტექნოლოგიური,

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტების სტუდენტების სასწავლო პრაქტიკის ხარჯებს

(მგზავრობისა და სასტუმროს ხარჯები, სავიზო და სასწავლო პრაქტიკასთან დაკავშირებული

გადასახდელები/მოსაკრებლები).

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად გარანტირებულია უნივერსიტეტის აკადემიური

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

დამოუკიდებლად განახორციელონ სწავლება, სამეცნიერო კვლევა და სწავლა, შექმნილი ინტელექტუალური

პროდუქტის ხარისხზე პასუხისმგებელია უმაღლესი სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულება. 

სსიპ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 613 200

სულ ბიუჯეტი: 2 613 200

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა;

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ბსუ-ს აგრარული და 

მემბრანული 

ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი

367 100

ბსუ-ს ფიტოპათოლოგიისა 

და ბიომრავალფერო-ვნების 

ინსტიტუტი

321 000

ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის 

ინსტიტუტი 
301 200

უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში 

და მოწინავე კომპანიებში 

სტუდენტების სასწავლო პრაქტიკის 

დაფინანსება

უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში და 

მოწინავე კომპანიებში 

სტუდენტების სასწავლო 

პრაქტიკის გავლა

110 700

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა

ახალი სასწავლო კორპუსის 

მშენებლობა
1 500 000

პროგრამის კოორდინატორი 1 1 100 13 200

2 613 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა
X X X X

უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში 

და მოწინავე კომპანიებში 

სტუდენტების/მკვლევარების 

მივლინების და სასწავლო პრაქტიკის 

დაფინანსება

X

ახალი სასწავლო კორპუსის 

მშენებლობა
X X X X

პროგრამის კოორდინატორი X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობაზე, რომელიც გათვლილია 1 500 სტუდენტზე, თანამედროვე აღჭურვილი 

სასწავლო-სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა. ქ. ბათუმში, ლეონიძის N15-ში.

"საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ"

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

დებულების მე-10 მუხლის თანახმად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური რესურსის

სტანდარტი დაკმაყოფილებულია თუ დაწესებულებას საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური

რესურსი, რომელიც გამოიყენება დაწესებულების მისიით განსაზღვრული მიზნების რეალიზაციისათვის და

შეესაბამება საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფაგლებში

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი გააუმჯობესებს უნივერსიტეტის მატერიალურ-

ტექნიკურ აღჭურვილობას (მაგ. შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია, ტექნიკური აღჭურვა და სხვ.) და

ინფრასტრუქტურას. 

დასახელება
პროდუქტები

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები -

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების

ინსტიტუტი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი - შეუფერხებლად ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით

საქმიანობას; ხელშეწყობილია უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და მოწინავე კომპანიებში სტუდენტების

სასწავლო პრაქტიკის გავლა.

გაუმჯობესებულია სასწავლებლის ინფრასტრუქტურა;
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

არსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები - აგრარული და 

მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიისა 

და ბიომრავალფეროვნების 

ინსტიტუტი და ნიკო 

ბერძენიშვილის ინსტიტუტი -  

შეუფერხებლად ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას

ხელშეწყობილია სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა.
რაოდენობა

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წლიური

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ხელშეწყობილია უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებში და მოწინავე 

კომპანიებში სტუდენტების 

სასწავლო პრაქტიკის გავლა

ეფექტურად ხორციელდება უცხოეთის 

წამყვან უნივერსიტეტებში და მოწინავე 

კომპანიებში წელიწადში საშუალოდ 100 

სტუდენტის სასწავლო პრაქტიკის გავლა

რაოდენობა

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წლიური

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა

ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობაზე, 

რომელიც გათვლილია 1 500 სტუდენტზე, 

თანამედროვე აღჭურვილი სასწავლო-

სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა. ქ. 

ბათუმში, ლეონიძის N15-ში.

რაოდენობა

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წლიური

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

700 000

30 100 000

800 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
x x x

სტუენტთა სასწავლო პრაქტიკის უზრუნველყოფა
x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, საზღვაო აკადემიამ უნდა

უზრუნველყოს სწავლებისათვის საჭირო საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, კერძოდ სასწავლო

ლაბორატორიების(ტრენაჟორების) შესყიდვა/განახლება. ამ მიზნით მიმდინარეობს სანავიგაციო ხიდურის

მოწყობისათვის პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვის მოსამზადებელი პროცედურა, ასევე მეზღვაურთა

სერთიფიცირების,წვრთნისა და ვახტაზე დგომის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის (STCW)და ,,მეზღვაურთა

განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ'' საქართველოს კანონის შესაბამისად მეზღვაურებს ესაჭიროებათ 12

თვიანი სავალდებულო საზღვაო პრაქტიკა სავახტო თანაშემწის კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად.

აღნიშნული 12 თვიანი საზღვაო საცურაო პრაქტიკიდან ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის საგანმანათლებლო

პროგრამების შესაბამისად სტუდენტებისთვის კვალიფიკაციის მისანიჭელად საკმარისია 6 თვიანი საზღვაო საცურაო

პრაქტიკა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საზღვაო აკადემიის სტუდენტების 6 თვიანი საზღვაო პრაქტიკა.

შესაბამისი მომსახურების შეძენას აკადემია განახორციელებს გარე ორგანიზაციებისგან (ეს მეთოდი აპრობირებულია

ზოგიერთ ევროპულ და აზიურ ქვეყნებში, სადაც საზღვაო განათლების საფასური ითვალისწინებს პრაქტიკის

ღირებულებას).

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 800 000

სულ ბიუჯეტი: 800 000

საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო

და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სწავლების ხარისხის განვითარება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

კვალიფიციური კადრების მომზადება საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა  და მომიჯნავე დარგებში დასასაქმებლად.

დასახელება
პროდუქტები

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა

საზღვაო პრაქტიკა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 სასწავლო ლაბორატორიების 

შესყიდვა/განახლება    აკადემიას 

მისცემს შესაძლებლობას იქცეს 

მაღალრეიტინგულ უმაღლეს 

სასწავლებლად, გაზარდოს 

სტუდენტთა კონტიგენტი და 

რაც მთავარია მოამზადოს ისეთი 

კვალიფიციური 

კადრები,რომლებიც 

მნიშვნელოვან როლს 

შეასრულებენ ქვეყნის 

განვითრებაში. 

გაუმჯობესებულია 

საზღვაო აკადემიის 

ტექნიკური ბაზა და  

სასწავლო- 

საგანმანათლებლო 

საქმიანობა 

ხორციელდება 

ეფექტურად.

რაოდენობა

სსიპ-სასწავლო 

უნივერსიტეტი-ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია

წლიური

სსიპ-სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია

ანგარიში

დაახლოებით არანაკლებ 30 

სტუდენტი გაივლის 

სრულფასოვან, საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამის 6 თვიან 

საზღვაო პრატიკას

30 სტუდენტი გაივლის 

სრულფასოვან, 

საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამის 

6 თვიან საზღვაო 

პრაქტიკას

რაოდენობა

სსიპ-სასწავლო 

უნივერსიტეტი-ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია

წლიური

სსიპ-სასწავლო 

უნივერსიტეტი-

ბათუმის 

სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია

ანგარიში

ფორმა # 3.2
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ფორმა # 3.1

05 06 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 000 000

8 200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოში უმაღლესი განათლების

ძირითადი მიზნებია: ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა და

დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტაცია; პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების

შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილე-ბათა

დაკმაყოფილება; პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება,

თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების მომზადება, შიდა და საგარეო შრომის

ბაზარზე უმაღლესი განათლების მქონე პირთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა და სტუდენტთა და ფართო

საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება. აღ-ნიშნული

მიზნების მიღწევის მიზნით სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს აკადემიური

უმაღლესი განათლების პროფესიულ, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგ-რამებს. ქვეპროგრამის

ფარგლებში სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი უმაღლესი განა-თლების პროფესიულ,

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამების შეუფერხებლად გან-ხორციელების მიზნით

დააფინანსებს დაწესებულების აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის, მკვლევართა, მასწავლებელთა და

სხვ. შრომის ანაზღაურებას.

იმისათვის რომ უნივერსიტეტმა განახორციელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა, აუცილებელია პროგრამების

აკრედიტაციის გავლა და სწორედ აკრედიტაციაა საზომი საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხზე და სტან-

დარტთან შესაბამისობაზე. ამიტომ უნივერსიტეტი ზრუნავს მოქმედი და ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების

წარმატებულ აკრედიტაციაზე. უნივერსიტეტი ასევე

გააგრძელებს უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველ-ყოფასა და აღჭურვას ახალი,

თანამედროვე სასწავლო ტექნიკით, ინვენტარით, სახელმძღვანელოებითა და სახარჯი მასალებით.    

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 099 000

სულ ბიუჯეტი: 1 099 000

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

სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყო-ბა და

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება

პროდუქტები

უმაღლესი განათლების პროფესიული, საბა-კალავრო და 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსება

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საფასური
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90 800

1 099 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

უმაღლესი განათლების პროფესიული, საბაკალავრო და 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაფინანსება

X X X X

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

საფასური
X X X

მატერიალურ ტექნიკერი ბაზის გაუმჯობესება X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შეუფერხებლად ახორციელებს უმაღლესი განათლების პროფესიულ, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამებს;

საგანმანთლებლო პროგრამებს გავლილი აქვს აკრედიტაცია;                                                                                                                        

გამართული და განახლებულია ინფრასტრუქტურა

მატერიალურ ტექნიკერი ბაზის გაუმჯობესება
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელშეწყობილია სსიპ ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში 

უმაღლესი განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია უმაღლესი 

განათლება
რაოდენობა

სსიპ-ბათუმის ხელოვნების 

სასწავლო უნივერსიტეტი
წლიური

სსიპ-ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის საფასური

ხელშეწყობილია უმაღლესი 

განათლება
რაოდენობა

სსიპ-ბათუმის ხელოვნების 

სასწავლო უნივერსიტეტი
წლიური

სსიპ-ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

მატერიალურ ტექნიკერი ბაზის 

გაუმჯობესება

უზრუნველყოფილია 

თანამედროვე სასწავლო 

ტექნიკითა და 

ინფრასტრუქტურით

რაოდენობა
სსიპ-ბათუმის ხელოვნების 

სასწავლო უნივერსიტეტი
წლიური

სსიპ-ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში

ფორმა # 3.2
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 06 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

საშ. 

რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

150 000

120 000

270 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი
270 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

დასახელება 2022 წელი

სულ ბიუჯეტი: 270 000

 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო  საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,თ" ქვეპუქტის თანახმად აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განსაკუთრებული უფლებამოსილებაა, ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის

საგანმანათლებლო, სამეცნიერო დაწესებულებების მხარდაჭერა. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ

აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი

მოპოვებული აქვს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სასწავლო უნივერსიტეტი აერთიანებს 4 ფაკულტეტს:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების, აგრარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების,

სამართალმცოდნეობისა და საჯარო მმართველობის, სოციალურ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის, და

ქართველოლოგიური კვლევების განყოფილებას. ასევე უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს 11 (თერთმეტ)

საბაკალავრო: ისტორიის, ფილოლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, განათლების, ჟურნალისტიკის, აგრარული

მეცნიერებების, საექთნო საქმის, ბიზნესის ადმინისტრირების, საჯარო მმართველობის, სამართალმცოდნეობის,

მათემატიკის პროგრამებსა და 11 (თერთმეტ) სამაგისტრო: ისტორიის, ფილოლოგიის, ქართველური

ენათმეცნიერების, ხელოვნებათმცოდნეობის, განათლების, აგრარული მეცნიერებების, არქეოლოგიის,

ჟურნალისტიკის, მათემატიკის, საჯარო მმართველობის, ბიზნესის ადმინისტრირება -ფინანსების პროგრამებს, ასევე

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამას და 5 (ხუთ) ავტორიზებულ პროფესიულ მოდულურ

პროგრამას: ბუღალტერია, ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი,

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდამჭერი სპეციალისტი, პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ მოდულურ

პროგრამებს. სასწავლო უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურში.

უნივერსიტეტში სწავლება და სამჯერადი კვება უფასოა. 

მნიშვნელოვანია მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში ხელშეწყობილი და მხარდაჭერილი იქნას უნივერსიტეტის

საქმიანობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველყოფის

მიზნით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი უმაღლესი

საგანმანათლებლო საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველსაყოფად დაფარავს კომუნალურ

ხარჯებს და სხვა გადასახადებს, ასევე დაიფარება უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწყობის ხარჯები.

სასწავლო კორპუსის რეაბილიტაცია;

დასახელება

პროდუქტები

უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

საქმიანობის ხელშეწყობა
X X X X

ინფრასტრუქტურის განვითარება X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

შეუფერხებლად ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო საქმიანობას;
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელშეწყობილია ა(ა)იპ - საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტში უმაღლესი 

განათლების განხორციელება

ხელშეწყობილია 

უმაღლესი 

განათლება;

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა.

რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტი

წლიური

ა(ა)იპ - საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

ტბელ აბუსერისძის 

სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი

ანგარიში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05  07

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 7 218 200 1 353 200 1 955 000 1 955 000 1 955 000

სულ ბიუჯეტი: 7 218 200 1 353 200 1 955 000 1 955 000 1 955 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა-მათემატიკა)

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

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

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

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

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

ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლა; სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლა.

2022-2025  წლები

მათემატიკის გაძლიერებული, ინტენსიური შესწავლა თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული

მეთოდებით;

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

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

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

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

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების დაფინანსებას.

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

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად

შესაბამისი პირობების შექმნა.

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

ბაზის კეთილმოწყობასა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგებას; 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, რაც განმტკიცებულია ბავშვის უფლებათა

კოდექსით.

2. სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის დაქვემდებარებაში არსებული

გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის სწავლება.
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დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025  წელი

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო 

სკოლების ხელშეწყობა
2 404 000 604 000 600 000 600 000 600 000

 გაძლიერებული ფიზიკა- მათემატიკისა და 

ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა
4 814 200 749 200 1 355 000 1 355 000 1 355 000

სულ პროგრამა 7 218 200 1 353 200 1 955 000 1 955 000 1 955 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• მოსწავლეებისათვის შექმნილია ცხოვრების, აღზრდისა და სწავლისათვის აუცილებელი შესაბამისი

საყოფაცხოვრებო პირობები (საცხოვრებელი, კვება, უსაფრთხო გარემო).

• გაძლიერებულ მათემატიკის სწავლების კურს გადის არანაკლებ 135 მოსწავლე;

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

განათლების მიღების შესაძლებლობა;

• მოზარდები არიან თვითრეალიზებულნი და საზოგადოებაში ინტეგრირებულნი.

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

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

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ბავშვის წარმატებით

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

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

ბათუმის №26, N3 და N17 საჯარო სკოლებში მასწავლებლები ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების

მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. სსსმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში

უზრუნველყოფილი იქნებიან მათთვის საჭირო მომსახურეობით. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

243 მოსწავლე უზრუნველყოფიოლია პანსიონური მომსახურეობით, ინკლუზიური სწავლება გაიარა 60 მოსწავლემ,

გაძლიერებულ ფიზიკა-მათემატიკის კურსს გადის არანაკლებ 75 მოსწავლე;

173 მოსწავლე უზრუნველყოფიოლია პანსიონური მომსახურეობით, გაძლიერებული მათემატიკის სწავლების კურსი

გაიარა არანაკლებ 135 მოსწავლე,  ინკლუზიური  სწავლება გაიარა 52 მოსწავლემ
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025  წელი

სოციალურად დაუცველი 

მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილი იქნებიან 

კვებით და საცხოვრებელი 

პირობით;

მიიღებენ ზოგადი განათლების 

სრულ

კურსს.

არაუმეტეს 173  

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ლია პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს 173  

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ლია პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს 173  

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ლია პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

არაუმეტეს 173  

მოსწავლე 

უზრუნველყოფი

ლია პანსიონური 

მომსახურეობით 

და მიიღებს 

ხარისხიან 

განათლებას.

რაოდენობა

საჯარო სკოლი, 

რომლებიც 

ახორციელებენ  

საპანსიონო 

მომსახურეობას

სსიპ ქალაქ ბათუმის 

N6 გაძლიერებული 

ფიზიკა-მათემატიკის 

საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ ბათუმის

№26 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ ბათუმის

№ 3 საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ ბათუმის

№17 საჯარო სკოლა

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მშობელთა 

განცხადებები
ხელშეკრულება

გაძიერებული მათემატიკის 

სწავლების კურსი;

ინკლუზიური განათლების 

პროცესის განვითარება, 

თანაბარი შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფა სსსმ 

მოსწავლეებისათვის 

თანატოლებთან ერთად 

სწავლისა და ხარისხიანი 

განათლების მიღებისა.

არანაკლებ 135  

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებული 

ფიზიკა/ 

მათემატიკის 

სწავლების 

კურსს;

საშუალოდ  52 

მოსწავლე 

სხვადასხვა 

სკოლაში 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას. 

არანაკლებ 135  

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებული 

ფიზიკა/ 

მათემატიკის 

სწავლების 

კურსს;

საშუალოდ  52 

მოსწავლე 

სხვადასხვა 

სკოლაში 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას. 

არანაკლებ 135  

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებული 

ფიზიკა/ 

მათემატიკის 

სწავლების 

კურსს;

საშუალოდ  52 

მოსწავლე 

სხვადასხვა 

სკოლაში 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას. 

არანაკლებ 135  

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებული 

ფიზიკა/ 

მათემატიკის 

სწავლების 

კურსს;

საშუალოდ  52 

მოსწავლე 

სხვადასხვა 

სკოლაში 

გაივლის

ინკლუზიურ 

სწავლებას. 

რაოდენობა
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ფორმა # 3.1

05 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

1 283 407 283 407

1 71 423 71 423

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა'

დასახელება

პროდუქტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 604 000

სულ ბიუჯეტი: 604 000

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

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

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 6 2 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების დაფინანსებას.

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტია საპანსიონო მომსახურების

დაწესებულებების ბენეფიციარი მოსწავლეების დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან განთავსება ალტერნატიულ

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

სწავლების დანერგვაზე, შესაბამისად მიზანშეწონილია გარდამავალ ეტაპზე შეჩერდეს პანსიონებში მოსწავლეთა

მიღება.

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

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო

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

ქვეპროგრამის მიზანია საჯარო სკოლები, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების

საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება;

ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო მომსახურეობის მიწოდება; ყველა

მოსწავლეს, მიუხედავად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, უფლება აქვს მიიღოს ხარისხიანი განათლება

კომფორტულ და ესთეტიკურ პირობებში, რაც მოსწავლეს მისცემს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული

უფლებების რეალიზაციის საშუალებას;

სსიპ  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N 

2 საჯარო სკოლა

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ჩაისუბნის N 2 საჯარო 

სკოლა
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1 171 755 171 755

1 77 415 77 415

4 604 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სსიპ  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა
X X X X

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  

ჩაისუბნის N 2 საჯარო სკოლა
X X X X

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ 

თურმანიძის სახელობის  სოფელ მერისის 

საჯარო სკოლა

X X X X

სსიპ  დაბა შუახევის საჯარო სკოლა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის და სწავლების მოტივაცია 

სსიპ  ფრიდონ თურმანიძის სახელობის  ქედის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა

სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სსიპ „სოფელ 

სალიბაურის N 2 

საჯარო სკოლა“ 

არაუმეტეს 87 

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „სოფელ 

სალიბაურის N 2 

საჯარო სკოლა“ 

ანგარიში

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 

საჯარო სკოლა“  

არაუმეტეს 14  

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „ჩაისუბნის N 2 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მერისის საჯარო 

სკოლა არაუმეტეს  58 

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მერისის საჯარო 

სკოლა

ანგარიში

სსიპ „დაბა შუახევის 

საჯარო სკოლა“ 

არაუმეტეს 14  

მოსწავლეს უწევს 

საპანსიონო 

მომსახურეობას

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

სსიპ „დაბა შუახევის 

საჯარო სკოლა“
ანგარიში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

სკოლებში გაზრდილია 

სწავლის და სწავლების 

მოტივაცია 

წელიწადში 

ერთხელ
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ფორმა # 3.1

05 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

1 500 000 500 000

1 184 200 184 200

1 23 400 23 400

1 28 100 28 100

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (ფიზიკა-მათემატიკა) 

და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გაძლიერებული (ფიზიკა/მათემატიკა) და  ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამაში კოორდინატორი კურირებას გაუწევს საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების და

გაძლირებული მათემატიკისა და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამას.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 749 200

სულ ბიუჯეტი: 749 200

სკოლაში მიმდინარეობს მათემატიკის გაძლიერებული, ინტენსიური შესწავლა თანამედროვე, საერთაშორისო

დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;

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

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად

შესაბამისი პირობების შექმნა.ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა

მდგომარეობის გამო სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის

განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, კერძოდ, №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის დაქვემდებარებაში

არსებულიფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლება. 

სწავლისას ბევრი ბავშვი განიცდის სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოწვეული

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

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ბავშვის წარმატებით

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

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

ბათუმის №26, N17 და N3 საჯარო სკოლაში მასწავლებლები ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების

მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მათთვის ახორციელებენ სააღმზრდელო

მომსახურეობის მიწოდებას (მათ შორის დისტანციურად). სსსმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში

უზრუნველყოფილი იქნებიან მათთვის საჭირო მომსახურეობით, ასევე სხვადასხვა სკოლის სმენადაქვეითებული

მოსწავლეები გაივლინ მეტყველების თერაპევტის სარეაბილიტაციო კურსს.

დასახელება

პროდუქტები

სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის 

საჯარო სკოლა

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №26 საჯარო სკოლა (ინკლუზიური 

სწავლება)

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №3 საჯარო სკოლა (მხედველობა 

დაქვეითებული მოსწავლეებისათვის საკვირაო სკოლა)

სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლა (აუტისტური 

სპექტრის მოსწავლეთა ჯგუფი)
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1 1 100 13 200

300

749 200

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 გაძლიერებული 

ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა
X X X X

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №26 საჯარო სკოლა 

(ინკლუზიური სწავლება)
X X X X

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №3 საჯარო სკოლა 

(მხედველობა დაქვეითებული 

მოსწავლეებისათვის საკვირაო სკოლა)

X X X X

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №17 საჯარო სკოლა 

(აუტისტური სპექტრის მოსწავლეთა ჯგუფი)
X X X X

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 

თვე)
X X X X

კოორდინატორის სამივლინებო და სხვა 

ხარჯები
X X X X

• სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში გაძლიერებულია მათემატიკის

სწავლება;

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

სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის სირთულეების დასაძლევად და მაღალი

ხარისხის განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა.

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)

კოორდინატორის სამივლინებო და სხვა ხარჯები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაძლიერებული 

ფიზიკა/მათემატიკური 

სწავლება;

არანაკლებ  135 

მოსწავლე გადის 

გაძლიერებულ 

მათემატიკურ სწავლება

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 

გაძლიერებული ფიზიკა-

მათემატიკის საჯარო 

სკოლა

ანგარიში

ფიზიკური,  

ინტელექტუალური,  

სოციალური,  

ემოციური,  

ლინგვისტური  თუ  

სხვა  მდგომარების  

გამო  სწავლასთან 

დაკავშირებული 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეებისთვის 

სირთულეების 

დასაძლევად და 

მაღალი ხარისხის 

განათლების მისაღებად 

შესაბამისი პირობების 

შექმნა.

საშუალოდ  52 

ბენეფიციარი გადის 

ინკლუზიური 

სწავლების კურსს 

თანატოლებთან ერთად;

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ ქალაქ  ბათუმის 

№26 საჯარო სკოლა 

(ინკლუზიური 

სწავლება);

სსიპ ქალაქ  ბათუმის №3 

საჯარო სკოლა 

(მხედველობა 

დაქვეითებული 

მოსწავლეებისათვის 

საკვირაო სკოლა);

სსიპ ქალაქ  ბათუმის 

№17 საჯარო სკოლა 

(აუტისტური სპექტრის 

მოსწავლეთა ჯგუფი).

ანგარიში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 3 705 000 855 000 950 000 950 000 950 000

სულ ბიუჯეტი: 3 705 000 855 000 950 000 950 000 950 000

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1- ვასწავლოთ მომავალი 

წარმატებისათვის
1 800 000 450 000 450 000 450 000 450 000

ქვეპროგრამა 2 - კონკურსები და 

ოლიმპიადები
1 740 000 390 000 450 000 450 000 450 000

ქვეპროგრამა 3 - პროფესიული 

განათლების ხელშეწყობა
165 000 15 000 50 000 50 000 50 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 3 705 000 855 000 950 000 950 000 950 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

პროგრამის დასახელება:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

05 08

1.1.  პროგრამის ფარგლებში  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო)  საჯარო სკოლებისათვის კონკურსის წესით შეირჩევიან და დასაქმდებიან მასწავლებლები;

1.2. პროგრამის ფარგლებში  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო)  საჯარო სკოლებისათვის კონკურსის წესით შეირჩევიან და დასაქმდებიან მასწავლებლები;

2.1. ჩატარდება საგნობრივი ოლიმპიადა; კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის; 

ლიტერატურული მარათონი, სახვითი ხელოვნების კონკურსი და სხვ; 

2.2. დაფინანსდება სასკოლო კლუბების ინიციატივები;

2.3. მოეწყობა ექსკურსიები;

3.1.  დაფინანსდება კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო 

ტერიტორიაზე არსებული საჯარო პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგებზე. 

 ზოგადი და  პროფესიული  განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების სისტემაში

მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში

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

კონკურსის წესით შეირჩა და დასაქმდა საშუალოდ 30 მასწავლებელი; დაფინანსდა 2 საზაფხულო სკოლა.

•  საშუალოდ 280 ოჯახმა მიიღო პლანშეტური კომპიუტერი;

• პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩა და დაფინანსდა 15 სასკოლო კლუბი; 

• კონკურსებისა და ოლიმპიადების კატეგორიაში ჩატარდა კონკურსები: სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურული 

მარათონი, კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის, ესეების კონკურსი; საგნობრივი 

ოლიმპიადა ჩატარდა 6 საგანში; მოეწყო ექსკურსიები -  თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში,  ვროცლავში, პოლონეთი;  

მედალოსანი მოსწავლისათვის მოეწყო შემეცნებითი ექსკურსია. 

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

კონკურსის წესით შეირჩევა და დასაქმდება  საშუალოდ 30 მასწავლებელი;

• პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული და დაფინანსებულია არანაკლებ 5 სასკოლო კლუბის ინიციატივა; 

კონკურსებსა, ოლიმპიადებში და ექსკურსიაში ჩაერთვება საშუალოდ 15 000 მოსწავლე აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლებიდან; 

• ჩატარებულია საშუალოდ 3 პროფესიული განვითარების ტრენინგი

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

ხელმისაწვდომობა;

გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო; სკოლებში გაზრდილია სწავლის მოტივაცია; სკოლებში გაზრდილია

მასწავლებელთა მოტივაცია;

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა ხელმისაწვდომია.
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2022 წელი 2023 წელი 2024წელი 2025 წელი

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების 

(ქედა, შუახევი, ხულო) 

საჯარო სკოლებში 

გაზრდილია 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა. 

გაზრდილია ციფრულ 

ტექნოლოგიებზე 

ხელმისაწვდომობა. 

გაიზრდება 

საშუალოდ 1500 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა; 

საშუალოდ 30 

მასწავლებელი;

ორგანიზებულია 4 

საზაფხულო სკოლა;

წახალისებულია 

საშუალოდ 50 

მასწავლებელი

გაიზრდება 

საშუალოდ 1600 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომო

ბა  

გაიზრდება 

საშუალოდ 1700 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომო

ბა  

გაიზრდება 

საშუალოდ 1800 

მოსწავლის 

განათლების 

ხელმისაწვდომო

ბა  

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურცენტრები, საჯარო 

სკოლები.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

სკოლებში გაზრდილია 

სწავლის და სწავლების 

მოტივაცია 

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასხვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში, 

ექსკურსიაში.

5 სასკოლო კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

საშუალოდ 15 

000 მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასხვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში.

15 სასკოლო 

კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

საშუალოდ 15 

000 მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასხვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში.

15 სასკოლო 

კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

საშუალოდ 15 

000 მოსწავლე 

ჩართულია 

სხვადასხვა 

კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში.

15 სასკოლო 

კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წელიწადში ერთხელ

ხელშეკრულება, 

მიღება-

ჩაბარების აქტი

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

ხელმისაწვდომია

საშუალოდ 3 

ტრენინგ-მოდულის 

ჩატარება

საშუალოდ 10 

დაფინასების 

გაცემა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების 

მიზნით

საშუალოდ 10 

დაფინასების 

გაცემა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების 

მიზნით

საშუალოდ 10 

დაფინასების 

გაცემა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების 

მიზნით

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში ერთხელ

ხელშეკრულება, 

მიღება-

ჩაბარების აქტი

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტე

ბის (ქედა, 

შუახევი, ხულო) 

საჯარო სკოლებში 

გაზრდილია 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა

;

გაუმჯობესებული

ა სასწავლო 

გარემო; სკოლებში 

გაზრდილია 

სწავლის 

მოტივაცია;  

სკოლებში 

გაზრდილია 

მასწავლებელთა 

მოტივაცია;

საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

ხელმისაწვდომია.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 08 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სულ ბიუჯეტი: 450 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი და  პროფესიული  განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 450 000

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

მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

მასწავლებლები მაღალმთიან აჭარაში

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

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

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

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

მასწავლებელი საერთოდ არ არსებობს. განსაკუთრებით პრობლემურია ინგლისური ენის, სამოქალაქო განათლების,

მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები. შესაბამისად, მხარეთა

შეთანხმების საფუძველზე „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020-2021 სასწავლო წლის

ვადით შერჩეულ მასწავლებლებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 2021-2022 სასწავლო წლისათვის. დარჩენილ ვაკანსიებზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო კონკურსის წესით შეარჩევს

მასწავლებლებს, რომლებიც იმუშავებენ მუნიციპალიტეტების იმ საჯარო სკოლებში, სადაც ამის განსაკუთრებული საჭიროებაა. 

ქვეპროგრამის მონაწილეები შეირჩევიან ორ ეტაპიანი კონკურსის საფუძველზე, რომელიც შედგება წერითი გამოცდისა და

გასაუბრებისაგან, ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა დააკმაყოფილონ „მასწავლებლის პროფესიული

სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014

ბრძანებით დამტკიცებული მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული პირობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში

შესაძლებელია შეირჩეს რეზერვი მასწავლებლები კონკურსის ჩატარებიდან 6 თვის ვადით, რომლებსაც ვაკანსიის გაჩენის

შემთხვევაში სამინისტრო შესთავაზებს დასაქმებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული მასწავლებლები დაიტვირთებიან სკოლებში არსებული ვაკანტური საგაკვეთილო

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

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

და პირობების დადგენის თაობაზე“ ბრძანების შესაბამისად. ასევე, შერჩეული მასწავლებლები სრულ და არასრულ თვეზე

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

შემთხვევებისა.

საზაფხულო სკოლა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

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

მასწავლებელთა წახალისება

ქვეროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქვეპროგრამის წარმატებულ მასწავლებლებთან შეხვედრა და ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდო. წარმატებულ მასწავლებლებს სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეების მონაწილეობის 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოავლენს სპეციალურად შექმნილი კომისია. 
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

30 10000 300 000

4 30000 120 000

30 000

450 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება (10 თვე) X X X X

საზაფხულო სკოლა/მასწავლებელთა 

წახალისება
X X

დასახელება

პროდუქტები

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

ხელმისაწვდომობა. 

მასწავლებლის სახელფასო დანამატი (10 თვე)

საზაფხულო სკოლა

მასწავლებელთა წახალისება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების 

(ქედა, შუახევი, ხულო) 

საჯარო სკოლებში 

გაზრდილია განათლების 

ხელმისაწვდომობა. 

წახალისებული არიან 

წარმატებული 

მასწავლებლები

საშუალოდ 30 

მასწავლებელი;

ორგანიზებულია 4 

საზაფხულო სკოლა;

წახალისებულია 

საშუალოდ 50 

მასწავლებელი

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები

წლიური

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 08 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი და  პროფესიული  განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კონკურსები და ოლიმპიადები

ლიტერატურული მარათონი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს

ლიტერატურულ მარათონს, რომლის მიზანია კითხვის პოპულარიზაცია მოსწავლეებში.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში

გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 390 000

სულ ბიუჯეტი: 390 000

სწავლისა და სწავლების მოტივაციის ამაღლება

საგნობრივი ოლიმპიადა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს საგნობრივ

ოლიმპიადას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო

სკოლების მოსწავლეებისათვის.

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

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

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

ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

სახვითი ხელოვნების კონკურსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს ხატვის

კონკურსს, რომლის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული

მოსწავლეების აღმოჩენა და წახალისება.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ კერძო

და საჯარო სკოლების სხვადასხვა კლასის  მოსწავლეებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში

გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

ესეების კონკურსი

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

მოსწავლეებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 15 000 90 000

3 66 667 200 000

5 2 000 10 000

90 000 90 000

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება

სპორტული შეჯიბრი

საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს ან მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებულ გუნდებს შესაძლებლობა 

ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სპორტულ შეჯიბრში.  კონკურსში მონაწილეობის 

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

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს 

გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩაატარებს კონკურსს

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

სამოქალაქო განათლებაში (საბაზო საფეხური) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო

და საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის პირობები და ვადები განისაზღვრება აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს შესაბამისი კომისია. 

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსება

სასკოლო კლუბების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს სასკოლო კლუბების ინიციატივებს. დაფინანსების

მაქსიმალური თანხა შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს.

გამარჯვებული სასკოლო კლუბის პროექტებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია. 

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც:

1. წარმოადგენენ პროექტის განაცხადს სრული, ორგანიზებული და თანმიმდევრული ფორმით

2. დამაჯერებლად დაასაბუთებენ პროექტის ეფექტურობას

3. ჩართავენ თავიანთ აქტივობებში საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს

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

5. აპლიკანტებს, რომლებსაც სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019, 2020 და 2021

წლებში არ მიუღიათ დაფინანსება

შენიშვნა: შესაძლებელია დაფინანსდეს რამოდენიმე კლუბის ერთობლივი ინიციატივაც. კერძო სკოლების

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

ერთად. ამ შემთხვევაში თანხა ჩაირიცხება საჯარო სკოლის ანგარიშზე.  

ექსკურსიები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ

_ საგანმანათლებლო/შემეცნებითი ექსკურსიები  საქართველოს ფარგლებს გარეთ (ქართველი და უცხოელი 

მოსწავლეების საპასუხო ვიზიტი)

_ საგანმანათლებლო/შემეცნებითი ექსკურსიები საქართველოში

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის - მუხლში გათვალისწინებულია 2021 წლის ქვეპროგრამის

ფარგლებში კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოების ხარჯები. 

დასახელება

პროდუქტები

1. საგნობრივი ოლიმპიადა;

2. კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის 

მოსწავლეებისათვის

3. ლიტერატურული მარათონი; 

4. სახვითი ხელოვნების კონკურსი;

5. ესეების კონკურსი;

6. სპორტული შეჯიბრი

ექსკურსიები

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა
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390 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საგნობრივი ოლიმპიადა;

კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის 

მოსწავლეებისათვის

ლიტერატურული მარათონი; 

სახვითი ხელოვნების კონკურსი;

ესეების კონკურსი;

სპორტული შეჯიბრი

X X X X

სასკოლო კლუბების ინიციატივების 

დაფინანსება
X X X X

ექსკურსია X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლებში გაზრდილია სწავლის და სწავლების მოტივაცია 
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სკოლებში გაზრდილია 

სწავლის და სწავლების 

მოტივაცია 

საშუალოდ 15 000 

მოსწავლე ჩართულია 

სხვადასხვა კონკურსებში, 

ოლიმპიადაში, 

შეჯიბრებებში, 

ექსკურსიაში.

5 სასკოლო კლუბის 

ინიციატივის 

დაფინანსება.

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 08 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

3 5 000 15 000

15 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კვალიფიკაციის ამაღლება X

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი და  პროფესიული  განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

დასახელება

პროდუქტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 15 000

სულ ბიუჯეტი: 15 000

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა.

კვალიფიკაციის ამაღლება

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს მოქალაქეს, რომელიც ასწავლის აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განთავსებულ საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო

დაწესებულებაში. 

ქვეპროგრამის მიზანია პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადება და განვითარება თანამდროვე

სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; კომპეტენციის განვითრეგბის მიზნით სისტემატური და

სისტემური ტრენინგების უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროფესიული განვითარების ტრენინგები, რომელთა შინაარსი და

ხანგრძლივობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

განთავსებულ საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებთან კონსულტაციების საფუძველზე. 

კვალიფიკაციის ამაღლება - ტრენინგ მოდული

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა ხელმისაწვდომია.
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

ხელმისაწვდომია

საშუალოდ 3 ტრენინგ-

მოდულის ჩატარება
რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

155



პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 330 100 500 100 610 000 610 000 610 000

სულ ბიუჯეტი: 2 330 100 500 100 610 000 610 000 610 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

უწყვეტი განათლება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

0509

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი

2022-2025 წლები

კურსები: მოსახლეობისათვის ქართული (ქართული ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), აფხაზური და უცხო 

ენების, TOEFL-ის გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსების, კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა, ასევე 

უსინათლოთათვის და შშმ პირთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა.                ტრენინგები: აჭარის არ 

საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება; ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა; 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება;  სკოლის ადმინისტრაციისა და კლასის დამრიგებელთა 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;             სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთა გადამზადება;                                                                                       

ტრენერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;                                                                                                                      

აჭარის პედაგოგთა VII რეგიონული კონფერენცია 120 მომხსენებელი.

განათლების პოპულარიზაციისა და საზოგადოების სოციალური მხარდაჭერის მიზნით განათლების ფონდი

ახორციელებს მოსახლეობისათვის ქართული (ქართული ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), აფხაზური და უცხო

ენების, TOEFL-ის გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსების, კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა, ასევე

უსინათლოთათვის და შშმ პირთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა. აჭარის არ მასწავლებლებს

შესაძლებლობა აქვთ რეგიონიდან გაუსვლელად აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მოემზადონ სასერტიფიკაციო

გამოცდებისათვის, ჩაერთონ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემაში, ითანამშრომლონ კოლეგებთან და

ერთობლივად დაგეგმონ და განახორციელონ სხვადასხვა აქტივობები, რომლებიც მათ პროფესიულ განვითარებაზე

დადებითად აისახება. პროფესიული განვითარების კურსები ხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით:

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

კონფერენციებში მონაწილეობა მასწავლებლებს შესაძლებლობას მისცემს მიიღოს კრედიტ ქულა მასწავლებელთა

პროფესიული განვითარების სქემის შესაბამისად. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მასწავლებელი მუდმივად

უნდა იყოს ჩართული აღნიშნულ აქტივობებში, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად უფრო ეფექტური

და მასშტაბური ღონისძიებების გატარების საჭიროებაზე მიუთითებს ჩატარებული სასერტიფიკაციო გამოცდების

შედეგებიც. 

სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთა გადამზადება; მასწავლებელთა საგნობრივი და პროფესიული უნარების

განვითარების ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების

სწავლება, სკოლის ადმინისტრაციისა და პერსონალის წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ განიახლონ ცოდნა, გაეცნონ

სასკოლო საზოგადოებასთან მუშაობის მეთოდიკას და პროექტების ორგანიზების საკითხებს. აჭარის პედაგოგთა

VII რეგიონული კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს 120 მომხსენებელი.   
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დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

2 330 100 500 100 610 000 610 000 610 000

სულ პროგრამა 2 330 100 500 100 610 000 610 000 610 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

  ქართული (ქართული ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), აფხაზური ენის, უცხო ენების  შემსწავლელი  და TOEFL-

ის გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსები გაიარა 1960 მსმენელმა, კომპიუტერული უნარ-ჩვევებს დაეუფლა 225 

მსმენელი.                                                                                                                                                                                                                                                                                

2019 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიმართულებაში განხორციელდა შემდეგი 

აქტივობები: პრაქტიკოსი მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების გამოცდისათვის მოსამზადებელი 

ტრენინგები 17 საგანში  გაიარა - 973 მასწავლებელმა; ინკლუზიური განათლების პროგრამა - 350 მსმენელი; სქემის 

დანერგვის ხელშეწყობის ტრენინგები - 2512 მსმენელი; სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრიდან მოწვეული ექსპერტების მასტერ კლასები - (25 მასტერ-კლასი) 625 მსმენელი; უცხოეთში 

მოღვაწე ქართველი მეცნიერის მანანა თანდაშვილის მატერ-კლასი ქართული ენის მასწავლებელთათვის - 25 

მსმენელი; უცხოელი ექსპერტის  1 სემინარი ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის - 25 მსმენელი;  ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლების ტრენინგი - 26 სკოლა, 522 მსმენელი; სკოლის ადმინისტრაციისა და 

პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ტრენინგ კურსები გაიარა 72 მსმენელმა (10 ბიბლიოთეკარი, 

62 საქმისმწარმოებელი,).     კლასის დამრიგებლების ტრენინგი გაიარა 389 მსმენელმა- 14 ტრენინგი. კლას-

კომპლექტის ტრენინგი გაიარა 187 მსმენელმა.                                                                                                                                                                            

2019 წლის აპრილში  შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში (ცერნი) სტაჟირება გაიარა  3-მა სერთიფიცირებულმა ფიზიკის 

მასწავლებელმა. 2019 წლის სექტემბერში პოლონეთში, კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრში (ქ. ვარშავა) სტაჟირება 

გაიარა საბუნებისმეტყველო საგნების (ქიმიის, ბუნებისმეტყველების, ბიოლოგიისა და ფიზიკის) 12 მასწავლებელმა; 

2019 წლის ვროცლავის(ქვ. სილეზია) მასწავლებელთა განვითარების ცენტრში  სტაჟირება გაიარა 9 საზოგადოებრივი 

მეცნიერების მასწავლებელმა.                                                                                                                                                                          

ჩატარდა VI რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 120 მონაწილემ.                                                                                                                                                                               

 ქართული (ქართული ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), აფხაზური და უცხო ენების შემსწავლელ და  TOEFL-ის 

გამოცდისათვის მოსამზადებელ კურსებს გაივლის არაუმეტეს  894 მსმენელი, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს 

დაეუფლება არაუმეტეს 180 მსმენელი,                                                                                                                                                                    

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიმართულებაში პროფესიული განვითარების კუთხით 

გათვალისწინებულ სხვადასხვა აქტივობებს (ტრენინგებს, ვორქშოფები), ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის, 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლების, სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთა გადამზადების  

ტრენინგ კურსებს გაივლის არაუმეტეს 2500 მსმენელი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ჩატარდება აჭარის პედაგოგთა VII რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 120 მონაწილე.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელმისაწვდომია ქართული (ქართული ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), აფხაზური და უცხო ენების შესწავლა, 

TOEFL-ის გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსების გავლა;

ხელმისაწვდომია კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა ;                      

ხელმისაწვდომია ასევე უსინათლოთათვის კომპიუტერული უნარ ჩვევების შესწავლა;                                     

ხელმისაწვდომია მასწავლებელთა გადამზადება – მ/შ საბუნებისმეტყველო საგანთა - ბიოლოგიის, 

ბუნებისმეტყველების, ქიმიისა და ფიზიკის მასწავლებელთა გადამზადება პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სახ. 

სამეცნიერო ცენტრში;                                                                                                                      მასწავლებელთა 

კვალიფიცირებული ტრენერების ქსელის შექმნა, რომლებსაც შეუძლიათ პედაგოგთა პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა სკოლებში;

სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთა გადამზადება;  პრაქტიკოს პედაგოგთა საგნობრივი და პროფესიული 

კომპეტენციების გაუმჯობესება. საგაკვეთილო პროგრამის და სწავლების მეთოდოლოგიების ეფექტურად 

გამოყენების  უნარების განვითარება. სკოლის ადმინისტრაციისა და პერსონალის წევრები დაეუფლებიან საჭირო 

უნარ – ჩვევებს და შეიძენენ ახალ ცოდნას, რასაც შემდგომ დანერგავენ თავიანთ პროფესიულ საქმიანობაში;                                                                                                    

რეგიონულ კონფერენციებში მონაწილეობით მასწავლებლებს მიეცემათ შესაძლებლობა დააგროვონ კრედიტ ქულები   

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის შესაბამისად.              
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ფორმა # 2.2

2022 წელი 2023  წელი 2024  წელი 2025  წელი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

მსმენელის 

აპლიკაცია

მოგროვების 

მეთოდი

ხელმისაწვდომი იქნება 

მოქალაქეებისთვის  

ქართული (ქართული 

ენის არმცოდნე 

მოქალაქეებისათვის), 

აფხაზური და უცხო 

ენების, TOEFL-ის 

გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი 

კურსების, 

კომპიუტერული 

პროგრამების შესწავლა, 

ასევე 

უსინათლოთათვის და 

შშმ პირთათვის 

კომპიუტერული უნარ 

ჩვევების შესწავლა, 

სკოლის 

ადმინისტრაციის, ტექ. 

პერსონალისა და 

მაწავლებლებისათვის 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება, 

სკოლამდელი აღზრდის 

მასწავლებელთა 

გადამზადება.  

ქართული (ქართული ენის 

არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს, ასევე 

TOEFL-ის გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსებს 

გაიავლის წელიწადში არაუმეტეს 

894 მსმენელი, კომპიუტერულ 

უნარ-ჩვევებს დაეუფლება 

არაუმეტეს 180 მსმენელი.   

ამაღლდება მასწავლებლების  

პროფესიული კვალიფიკაცია და 

სკოლამდელი აღზრდის 

მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. 

მასწავლებელთა (მ/შ 

ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)   პროფესიული 

განვითარების, სკოლამდელი 

აღზრდის მასწავლებლის ტრენინგ-

კუსებს გაივლის არაუმეტეს 2500   

პედაგოგი, რომელშიც 

მონაწილეობას მიიღებს 120 

მომხსენებელი.

ქართული (ქართული ენის 

არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს, ასევე 

TOEFL-ის გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსებს 

გაიავლის წელიწადში არაუმეტეს 

1960 მსმენელი, კომპიუტერულ 

უნარ-ჩვევებს დაეუფლება 

არაუმეტეს 225 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის  და შშმ 

პირთათვის კომპიუტერული უნარ 

ჩვევების შეისწავლის არაუმეტეს 8 

მსმენელი.  ამაღლდება 

მასწავლებლების, სკოლის 

ადმინისტრაციისა და სკოლის 

პერსონალის  პროფესიული 

კვალიფიკაცია და სკოლამდელი 

აღზრდის მასწავლებელთა 

კვალიფიკაცია. მასწავლებელთა 

(მ/შ ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და პერსონალის 

პროფესიული განვითარების, 

სკოლამდელი აღზრდის 

მასწავლებლის ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი და   

თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  ევროპის 

ბირთვული კვლევების ცენტრში 

(CERN) სტაჟირებას გაივლის  3 

ფიზიკის მასწავლებელი.  

პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის 

სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას 

გაივლის ქიმიის, 

ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 12 

მასწავლებელი. პოლონეთში, 

ქვემო სილეზიის მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრში (ქ. ვროცლავი) 

სტაჟირებას გაივლის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

მიმართულების საგნების 

(ისტორიის, გეოგრაფიისა და 

სამოქალაქო განათლების) 9 

მასწავლებელი;  გერმანიაში 

ფრანკფურტის გოეთეს სახ. 

უნივერსიტეტის ემპირიული 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართველოლოგიურ ცენტრში 

სტაჟირებას გაივლის ქართული 

ენის 10 მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

ქართული (ქართული ენის 

არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს, ასევე 

TOEFL-ის გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსებს 

გაიავლის წელიწადში არაუმეტეს 

1960 მსმენელი, კომპიუტერულ 

უნარ-ჩვევებს დაეუფლება 

არაუმეტეს 225 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის  და შშმ 

პირთათვის კომპიუტერული უნარ 

ჩვევების შეისწავლის არაუმეტეს 8 

მსმენელი.  ამაღლდება 

მასწავლებლების, სკოლის 

ადმინისტრაციისა და სკოლის 

პერსონალის  პროფესიული 

კვალიფიკაცია და სკოლამდელი 

აღზრდის მასწავლებელთა 

კვალიფიკაცია. მასწავლებელთა 

(მ/შ ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და პერსონალის 

პროფესიული განვითარების, 

სკოლამდელი აღზრდის 

მასწავლებლის ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი და   

თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  ევროპის 

ბირთვული კვლევების ცენტრში 

(CERN) სტაჟირებას გაივლის  3 

ფიზიკის მასწავლებელი.  

პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის 

სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას 

გაივლის ქიმიის, 

ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 12 

მასწავლებელი. პოლონეთში, 

ქვემო სილეზიის მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრში (ქ. ვროცლავი) 

სტაჟირებას გაივლის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

მიმართულების საგნების 

(ისტორიის, გეოგრაფიისა და 

სამოქალაქო განათლების) 9 

მასწავლებელი;  გერმანიაში 

ფრანკფურტის გოეთეს სახ. 

უნივერსიტეტის ემპირიული 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართველოლოგიურ ცენტრში 

სტაჟირებას გაივლის ქართული 

ენის 10 მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

ქართული (ქართული ენის 

არმცოდნე მოქალაქეებისათვის), 

აფხაზური და უცხო ენების 

შემსწავლელ კურსებს, ასევე 

TOEFL-ის გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსებს 

გაიავლის წელიწადში არაუმეტეს 

1960 მსმენელი, კომპიუტერულ 

უნარ-ჩვევებს დაეუფლება 

არაუმეტეს 225 მსმენელი. ასევე 

უსინათლოთათვის  და შშმ 

პირთათვის კომპიუტერული უნარ 

ჩვევების შეისწავლის არაუმეტეს 8 

მსმენელი.  ამაღლდება 

მასწავლებლების, სკოლის 

ადმინისტრაციისა და სკოლის 

პერსონალის  პროფესიული 

კვალიფიკაცია და სკოლამდელი 

აღზრდის მასწავლებელთა 

კვალიფიკაცია. მასწავლებელთა 

(მ/შ ინკლუზიური განათლების 

ხელშეწყობის)  და სკოლის 

ადმინისტრაციისა და პერსონალის 

პროფესიული განვითარების, 

სკოლამდელი აღზრდის 

მასწავლებლის ტრენინგ-კუსებს 

გაივლის არაუმეტეს 7000   

პედაგოგი, სკოლის პერსონალი და   

თანამშრომელი,   შვეიცარიის 

ქალაქ ჟენევაში არსებულ  ევროპის 

ბირთვული კვლევების ცენტრში 

(CERN) სტაჟირებას გაივლის  3 

ფიზიკის მასწავლებელი.  

პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის 

სამეცნიერო ცენტრში სტაჟირებას 

გაივლის ქიმიის, 

ბუნებისმეტყველების, 

ბიოლოგიისა და ფიზიკის 12 

მასწავლებელი. პოლონეთში, 

ქვემო სილეზიის მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრში (ქ. ვროცლავი) 

სტაჟირებას გაივლის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

მიმართულების საგნების 

(ისტორიის, გეოგრაფიისა და 

სამოქალაქო განათლების) 9 

მასწავლებელი;  გერმანიაში 

ფრანკფურტის გოეთეს სახ. 

უნივერსიტეტის ემპირიული 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართველოლოგიურ ცენტრში 

სტაჟირებას გაივლის ქართული 

ენის 10 მასწავლებელი. ჩატარდება 

რეგიონალური კონფერენცია, 

რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებს 120 მომხსენებელი.

რაოდენობა

ა(ა)იპ ”აჭარის 

განათლების 

ფონდი”

ა(ა)იპ ”აჭარის 

განათლების 

ფონდი”

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 11 390 000 3 050 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000

სულ ბიუჯეტი: 11 390 000 3 050 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2022 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1- სტუდენტთა დახმარება 6 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

ქვეპროგრამა 2 - უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობა
1 370 000 620 000 250 000 250 000 250 000

ქვეპროგრამა 3 - ტექნიკური, 

საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული  

მიმართლებების ხელშეწყობა

120 000 30 000 30 000 30 000 30 000

ქვეპროგრამა 4 -სწავლა საზღვარგარეთ 3 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 11 390 000 3 050 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000

პროგრამის დასახელება:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

05 10

1. სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება გაიცემა სტუდენტებზე,

რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო და

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

2. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კონფერენციების, სეზონური

სკოლების  დაფინანსება, სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, ლიტერატურის თარგმნა

3. ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული  მიმართლებების ხელშეწყობა;

4. სწავლა საზღვარგარეთ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში,

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ავსტრალიაში, იაპონაიში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში უმაღლეს

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე და მესამე

საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე, პოსტ საბაკალავრო/პოსტ სამაგისტრო სახელოვნებო

პროგრამაზე ჩარიცხული პირების დაფინანსება. სწავლა საზღვარგარეთ ქვეპროგრამის ფარგლებში

გათვალისწინებულია სტაჟიორების გაგზავნა/მიღება პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. 

უმაღლესი განათლება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2022-2025 წლები

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების სისტემაში მიმდინარე

რეფორმების ხელშეწყობა
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში

• დაფინანსდა დაახლოებით 900 სტუდენტი;

• სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 10 აპლიკანტმა; ჩატარდა 4 კონფერენცია, 4 სეზონური სკოლა და 

დაფინანსდა 5 საჯარო ლექცია;

• ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებზე დაფინანსებულია 6 სტუდენტი;

• საზღვარგარეთ სწავლის მიზნით გაიცა 57 დაფინანსება

• პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია საშუალოდ 1300 სტუდენტი;

• საშუალოდ 10 ბენეფიციარის მონაწილეობა სამეცნიერო ღონისძიებაში; საშუალოდ 4 კონფერენცია, საშუალოდ 4

სეზონური სკოლა, საშუალოდ 3 წიგნის თარგმნა/ბეჭდვა პროექტის განხორციელება 

• ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მიმართულებებზე დაფინანსებულია 30 სტუდენტი.;

• საშუალოდ 30 დაფინასების გაცემა სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლის მიზნით;

საშუალოდ 23 დაფინანსების გაცემა საბაკალავრო პროგრამაზე;

ევროოდისეას პროგრმის ფარგლებში მიღებულია/გაგზავნილია საშუალოდ 8-8 სტაჟიორი.

უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, შეზღუდული შესაძლებელობის მქონე,

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე,  მრავალშვილიან ოჯახთა და მაღალმთიანი რეგიონის ბენეფიციართათვის;

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია;

გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საზღვარგარეთ;

ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ  მიმართულებებზე ხელმისაწვდომია განათლება.

161



2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

უმაღლესი განათლება 

ხელმისაწვდომია 

სოციალურად დაუცველ, 

ობოლ, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე,   

მარტოხელა მშობლის 

სტატუსის მქონე, 

მრავალშვილიან ოჯახთა 

და მაღალმთიანი 

რეგიონის 

ბენეფიციართათვის

დაფინანსდება 

საშუალოდ 

1300 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 

1300 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 

1300 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 

1300 

სტუდენტი

რაოდენობა

განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

სამეცნირო ღონისძიებებში 

მონაწილეობა/ღონისძიებების 

ორგანიზება ხელმისაწვდომია

საშუალოდ 10 

ბენეფიციარის 

მონაწილეობა 

სამეცნიერო 

ღონისძიებაში;  

საშუალოდ 4 

კონფერენცია, 

საშუალოდ 4 

სეზონური 

სკოლა, 

საშუალოდ 3 

წიგნის 

თარგმნა/ბეჭდვ

ა პროექტის 

განხორციელებ

ა 

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

25 ღონისძიება

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

30 ღონისძიება

დაფინანსებულ

ია საშუალოდ 

35 ღონისძიება

რაოდენობა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს 

განათლების 

დეპარტამენტი, აჭარის 

ა/რ ტერიტორიაზე 

მოქმედი აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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გაზრდილია უმაღლესი 

განათლებისკვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელმისაწვდომობა 

საზღვარგარეთ

საშუალოდ 30 

დაფინასების 

გაცემა 

სტუდენტების 

საზღვარგარეთ 

სწავლის მიზნით;

საშუალოდ 23 

დაფინანსების 

გაცემა 

საბაკალავრო 

პროგრამაზე

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 60 

აპლიკანტი, 

გაგზავნილია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი, 

მიღებულია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 60 

აპლიკანტი, 

გაგზავნილია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი, 

მიღებულია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი

დაფინანსებულია 

საშუალოდ 60 

აპლიკანტი, 

გაგზავნილია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი, 

მიღებულია 

საშუალოდ 8 

სტაჟიორი

რაოდენობა
განათლების 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

უმაღლესი განათლება 

ტექნიკურ, 

საბუნებისმეტყველო და 

ჰუმანიტარულ 

მიმართულებებზე 

ხელმისაწვდომია.

დაფინანსდება 

საშუალოდ 30 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 40 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 50 

სტუდენტი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 60 

სტუდენტი

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის 

სააგენტო

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო
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05 10 01

ქვეპროგრამის 

დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სტუდენტთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

უმაღლესი განათლება

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 500 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ ბიუჯეტი: 1 500 000

ქვეპროგრამის აღწერა:

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებენ:

1.2017, 2018, 2019, 2020 და 2021  წელს  ,,სტუდენტთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული  

ბენეფიციარები, რომლებიც გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერს. სემესტრში ერთ 

სტუდენტზე დასაფინანსებლად მაქსიმალურად გაიცემა 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.

2. 2022 წელს შერჩეული  ბენეფიციარები -  სემესტრში  ერთ სტუდენტზე დასაფინანსებლად მაქსიმალურად 

გაიცემა 1125 (ათას ას ოცდახუთი) ლარი.

2022 წელს ბენეფიციარების შერჩევის წესი

2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე (I 

კვარტალი)  მიიღება პირველი კურსის სტუდენტების საბუთები. მეორე ეტაპზე (III კვარტალი) მიიღება  1-ლი; 

მე-2; მე-3; მე-4; მე-5 და მე-6 კურსის სტუდენტების საბუთები.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება სტუდენტზე გაიცემა სასწავლო წლის 

განმავლობაში ორჯერ სემესტრის მიხედვით.

სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხით დაფინანსდებიან  სტუდენტები,  

რომლებიც  სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, 

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ 

სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე.
სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

სტუდენტის დაფინანსება გაიცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული 

სწავლის საფასურის შესაბამისად სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამით დადგენილი სტუდენტთა 

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში. 

იმ შემთხვევაში თუკი სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებს სახელმწიფო 

გრანტის ნაწილობრივ ოდენობას, სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში მისი სწავლის 

საფასური შეივსება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის საფასურის 

შესაბამისად, სამინისტროს მიერ დადგენილი სტუდენტთა დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის 

ფარგლებში.

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
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სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხა გადაეცემა შემდეგი 

კატეგორიის  სტუდენტს:  

1. რომელიც არის მაღალმთიანი აჭარიდან - ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან 

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

საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ სოფლებში არსებულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

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

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 

არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  

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

მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 

4. რომლის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის 

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

წელი სრულად სწავლობდა  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;     

5. რომელიც არის მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირი, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში;                                                                                                                                                                                      

6. რომელსაც ან რომლის მშობელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს  მარტოხელა 

მშობლის (მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის) სტატუსი, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი 

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 

არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

კატეგორიებში ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება მინისტრის ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივი აქტით.  

იმ სტუდენტის მონაცემები, რომელიც ერთდროულად განეკუთვნება ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ 

რამდენიმე კატეგორიას, დაფინანსების მოსაპოვებლად განიხილება ჯერ პირველი კატეგორიის მიხედვით, 

ხოლო შემდგომ ამ ქვეპროგრამით განსაზღვრული კატეგორიების ფარგლებში თანმიმდევრობის მიხედვით.

თუ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით გათვალსწინებულ რომელიმე კატეგორიში შემავალი 

სტუდენტების რაოდენობა  (შემდგომში - დასაფინანსებელი სტუდენტი), რომლებიც მონაწილეობენ ამ 

ქვეპროგრამაში,  აღემატება შესაბამისი კატეგორიისათვის გამოყოფილი ადგილების (შემდგომში ადგილი) 

რაოდენობას, თანხა გაიცემა სტუდენტის ბოლო სემესტრის  აკადემიური მოსწრების საშუალო 

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

არითმეტიკული ქულის საფუძველზე. 

თუ,  ორ ან მეტ სტუდენტს  აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვს თანაბარი 

საშუალო არითმეტიკული ქულა, თანხა გაიცემა ბაკალავრიატის,  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ 

საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის  სტუდენტის შემთხვევაში - ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული 

საკონკურსო ქულის საფუძველზე და მაგისტრატურის სტუდენტის შემთხვევაში - საერთო სამაგისტრო 

გამოცდის ჯამური, ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩასარიცხად ჩაბარებული გამოცდის/გამოცდების ჯამური შედეგების საფუძველზე. 
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1300 1138,462 1 480 000

20000 20000

1 500 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ბენეფიციარის 

გამოვლენა/დაფინანსება
X X X X

ქვეპროგრამის 

განხორცილების 

მხარდაჭერა

X X

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

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება. თუკი სტუდენტი აკადემიურ მოსწრებას საშუალო არითმეტიკულით  

71% და მეტი შეინარჩუნებს  ავტომატურად ხდება პრეტენდენტი შემდეგი სემესტრის დაფინანსების 

მიღებაზე. აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის 

საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, მთელი სიზუსტის დამრგვალებით. 

დაფინანსებული სტუდენტი, რომელსაც ბოლო სემესტრის რომელიმე საგანში ექნება F  შეფასება (საგნის 

თავიდან გავლა) გამოეთიშება ქვეპროგრამას. 

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

კონკურსი სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ვადებში. სტუდენტს, რომელიც გაემგზავრება გაცვლითი 

პროგრამით საზღვარგარეთ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

დაფინანსება გაუგრძელდება საზღვარგარეთ სწავლის პერიოდის მანძილზე  საზღვარგარეთ გავლილი 

კრედიტების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებისა და 71% -იანი  ბარიერის გადალახვის 

დოკუმენტების წარმოდგენამდე.   

სტუდენტს, რომელსაც სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდება/შეუწყდება არაუმეტეს 1 წლისა, შეუნარჩუნდება 

დაფინანსება სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის პროგრამის არსებობის შემთხვევაში. 

დაფინანსების აღდგენის დროს მხედველობაში მიიღება სტატუსის შეჩერებამდე ბოლო სემესტრის შეფასება.  

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო 

პროგრამის (რომელზეც სწავლობს შესაბამისი სტუდენტი) სტატუსის დაკარგვის შემთხვევაში (გარდა 

კანონმდებლობის შესაბამისად რიგგარეშე მობილობის გამოცხადებისა) სამინისტრო დაფინანსებულ  

სტუდენტს სწავლის დაფინანსებას გაუგრძელებს, თუ სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს თორმეტი 

თვის ვადაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო     

დაწესებულების ავტორიზაციის ან/და იმ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის გავლის (რომელზეც 

სწავლობს დაფინანსებული სტუდენტი) ან დაფინანსებული სტუდენტის ამავე დაწესებულებაში 

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის დამადასტურებელ 

დოკუმენტს.                                                                                                                                                                                                                                                 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველ, ობოლ, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე,   მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახთა და მაღალმთიანი რეგიონის 

ბენეფიციართათვის

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო 

კომისია. ქვეპროგრამაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტები, ვადები და სხვა დამატებითი პირობები 

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით;

ქვეროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდება ქვეპროგრამის ბენეფიციარებთან 

შეხვედრა, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, რეკლამა და სხვ.

დასახელება
პროდუქტები

ბენეფიციარის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განხორცილების მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

უმაღლესი განათლება 

ხელმისაწვდომია 

სოციალურად დაუცველ, 

ობოლ, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე,   

მარტოხელა მშობლის 

სტატუსის მქონე, 

მრავალშვილიან ოჯახთა 

და მაღალმთიანი რეგიონის 

ბენეფიციართათვის

დაფინანსდება 

საშუალოდ 1300 

სტუდენტი

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის 

სააგენტო

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 10 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

უმაღლესი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 620 000

სულ ბიუჯეტი: 620 000

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.

კონფერენციის მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა

შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.   დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

• კონფერენციის ორგანიზატორთა ადმინისტრირების ხარჯი, სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

•  კონფერენციის მონაწილეთა სასტუმროს/ტრანსპორტირების/კვების ხარჯი;

•  კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო ფართის და აპარატურის დაქირავების ხარჯი; 

•  კონფერენციის მასალების დაბეჭდვა; 

•  სხვა საქონელი და მომსახურება.

COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვების გათვალისწინებით შესაძლებელია ღონისძიება გაიმართოს 

ონლაინ.

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები 

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ 

- სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ფორუმი

2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო 

ფორუმის ჩატარებას.

168



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

4 25 000 100 000

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა
2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო დააფინანსებს  სამეცნიერო სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/რედაქტირება/ბეჭდვას.

სეზონური სკოლა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

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

შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.   დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით.

პროექტის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

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

• სეზონური სკოლის მონაწილეთა სასტუმროს, ტრანსპორტირების და კვების ხარჯი;

•სეზონური სკოლისათვის საჭირო ფართის და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;

• სხვა საქონლისა და მომსახურები ხარჯი.

სეზონური  სკოლის მოწყობის თაობაზე პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  პირებს.

COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვების გათვალისწინებით შესაძლებელია ღონისძიება გაიმართოს

ონლაინ.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია 

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

კრიტერიუმები და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების , 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ 

აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან 

ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების 

(მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე  დოქტორანტებს, 

რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე 

ორგანიზაციებში.  

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

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

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში,  ავსტრალიაში, იაპონიაში, შვეიცარიასა და 

ნორვეგიაში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებში (COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია ონლაინ მონაწილეობის დაფინანსება).

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

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

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა და სხვა დამატებითი პირობები 

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ 

- სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. 

დასახელება

პროდუქტები

კონფერენციის მოწყობა
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4 15 000 60 000

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა 10 3 000 30 000

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

საერთაშორისო ფორუმი
1 400 000 400 000

3 10 000 30 000

620 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კონფერენციის მოწყობა/სეზონური 

სკოლა/სამეცნიერო ღონისძიებებში 

მონაწილეობა/ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების საერთაშორისო ფორუმი

X X X X

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო 

ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა
X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია.

სეზონური სკოლა

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის 

თარგმნა/ბეჭდვა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა/ღონისძიე

ბების ორგანიზება 

ხელმისაწვდომია

საშუალოდ 10 

ბენეფიციარის 

მონაწილეობა 

სამეცნიერო 

ღონისძიებაში;  

საშუალოდ 4 

კონფერენცია, საშუალოდ 

4 სეზონური სკოლა, 

საშუალოდ 3 წიგნის 

თარგმნა/ბეჭდვა 

პროექტის 

განხორციელება 

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

ხელშეკრულება, 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 10 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

უმაღლესი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით გაიცემა

სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე STEM (მეცნიერება,

ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა) მიმართულებით. 

ერთჯერადი დახმარება სტუდენტზე გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერ.

იმ შემთხვევაში თუკი სტუდენტი მოიპოვებს დაფინანსებას სამინისტროს "სტუდენტთა დახმარების"

ქვეპროგრამის ფარგლებში, აღნიშნულ ქვეპროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 30 000

სულ ბიუჯეტი: 30 000

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაუგრძელდებათ 2020 და 2021  წელს  ქვეპროგრამის ფარგლებში 

შერჩეულ  ბენეფიციარებს, რომლებიც გააგრძელებენ შესაბამისად, 2020 და 2021 წელს ხელშეკრულების 

გაფორმების პერიოდში არჩეული მიმართულებით სწავლას და გადალახავენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ 

აკადემიურ ბარიერს (81 % ან მეტი). 

ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩევა ახალი ბენეფიციარებიც.   

2022 წელს ბენეფიციარების შერჩევის წესი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხა გადაეცემა შემდეგი კატეგორიის  სტუდენტს:

1. რომელიც არის მაღალმთიანი აჭარიდან - ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდა და სრული ზოგადი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან

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

საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებებში);

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

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  

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

მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ

ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 
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4. რომლის ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახის

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

წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;     

5. რომელიც არის მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

პირი, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებაში;                                                                                                                                                                                      

6. რომელსაც ან რომლის მშობელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს მარტოხელა

მშობლის (მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის) სტატუსი, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი

სასწავლო წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

7. რომელიც არის ვერცხლის ან ოქროს მედალოსანი, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო

წელი სრულად სწავლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით გაიცემა სტუდენტის ბოლო სემესტრის აკადემიური

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

საშუალო არითმეტიკული ქულის საფუძველზე. აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უნივერსიტეტის მიერ

მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე, საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, მთელი სიზუსტის

დამრგვალებით.

თუ, ორ ან მეტ სტუდენტს აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვს თანაბარი საშუალო

არითმეტიკული ქულა, თანხა გაიცემა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული საკონკურსო ქულის

საფუძველზე.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სტუდნეტი თუკი პარალელურად დაფინანსებას მოიპობებს

"სტუდენტთა დახმარების" ქვეპროგრამიდან, ის ვალდებულია გამოეთიშოს ერთ-ერთ ქვეპროგრამას სურვილის

თანახმად. 

თუკი სტუდენტი აირჩევს "სტუდენტთა დახმარების" ქვეპროგრამაში მონაწილეობას, ის ვალდებული იქნება

დააბრუნოს ერთჯერადი დახმარების თანხის ნაწილი სემესტრის მიხედვით. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო

კომისია. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტები, ვადები და სხვა დამატებითი პირობები

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით;ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდია

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით გაიცემა

სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

ქართველოლოგიის მიმართულებით. 

ერთჯერადი დახმარება სტუდენტზე გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერ.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო

კომისია. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტები, ვადები და სხვა დამატებითი პირობები

განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

173



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

10 1000 10 000

20 1000 20 000

30 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ბენეფიციარის 

გამოვლენა/დაფინანსება
X X X X

უმაღლესი განათლება ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მიმართულებებზე ხელმისაწვდომია.

დასახელება
პროდუქტები

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო 

მიმართულებების ხელშეწყობა 

ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდია

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მომავალი წლის 

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსდება 

საშუალოდ 30 

სტუდენტი

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

აკრედიტებული 

უნივერსიტეტები, 

სოციალური 

მომსახურეობის 

სააგენტო

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 10 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

უმაღლესი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

სწავლა საზღვარგარეთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 900 000

სულ ბიუჯეტი: 900 000

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.

სწავლა საზღვარგარეთ

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც ჩარიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში,

გაერთიანებული სამეფოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ავსტრალიაში, იაპონიაში, შვეიცარიასა და

ნორვეგიაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო

პროგრამაზე და მესამე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე პირს, რომელიც ჩაირიცხება

პოსტ საბაკალავრო/პოსტ სამაგისტრო სახელოვნებო პროგრამაზე.

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

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

ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით.

დაფინსნსების გაცემის წესი:1. 2022 წელს კონკურსის წესით შერჩეული აპლიკანტები მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით ერთი 

სემესტრის ხარჯის გაწევის მიზნით არაუმეტეს 15 000 ლარისა;

2. 2020 და 2021 წელს კონკურსის წესით შერჩეული აპლიკანტები მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით 

წლის განმავლობაში ორი სემესტრის ხარჯის გაწევის მიზნით არაუმეტეს 30 000 ლარისა;

3. 2020 და 2021 წელს კონკურსის წესით შერჩეული აპლიკანტები მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით 

წლის განმავლობაში სამი სემესტრის ხარჯის გაწევის მიზნით არაუმეტეს 35 000 ლარისა;

4. 2019 წელს კონკურსის წესით შერჩეული აპლიკანტები მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით წლის 

განმავლობაში ორი სემესტრის ხარჯის გაწევის მიზნით არაუმეტეს 25000 ლარისა (ერთი სემესტრი 12 500 ლარი);

5. 2019 წელს კონკურსის წესით შერჩეული აპლიკანტები მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით წლის 

განმავლობაში სამი სემესტრის ხარჯის გაწევის მიზნით არაუმეტეს 30000 ლარისა.
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ქვეპროგრამის მონაწილე ავტომატურად ხდება დაფინანსების გაგრძელების პრეტენდენტი  თუკი ის მოიპოვებს 

სწავლის გაგრძელების უფლებას და სამინისტროში წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტს. ფინანსური დახმარება 

გაიცემა არაუმეტეს 6 სემესტრის დასაფინანსებლად.  

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

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

სამინისტროდან მიღებული დაფინანსება სწავლის გაგრძელების მომენტიდან. სასწავლო პროცესის შეწყვეტის 

პერიოდი უნდა მოიცავდეს არაუმეტეს ორ სასწავლო სემესტრს. 

ქვეპროგრამის მონაწილე სწავლის დასრულებიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში სამინისტროში 

წარმოადგენს დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს. 

2022 წელს წელს კონკურსის წესით შერჩეული ქვეპროგრამის მონაწილე იღებს ვალდებულებას  სწავლის 

დასრულებიდან (გარდა სწავლის უცხოეთში გაგრძელებისა) არაუგვიანეს 6 თვეში დაბრუნდეს საქართველოში 2 

წლის ვადით. სამინისტრო იღებს ვალდებულებას ხელი შეუწყოს ქვეპროგრამის მონაწილეების დასაქმებას;

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო 

კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტები, ვადები და სხვა 

დამატებითი პირობები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

საბაკალავრო პროგრამა 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 

ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს. 

ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც ჩარიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, 

გაერთიანებული სამეფოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ავსტრალიაში, იაპონიაში, შვეიცარიასა და 

ნორვეგიაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ერთი სემესტრის მანძილზე და აქვს საქართველოში შესაბამისი უნივერსიტეტიდან თანხმობა 

სტუნდეტის ერთი სემესტრით გაცვლის თაობაზე შემდგომში კრედიტების აღიარების და საქართველოში სწავლის 

გაგრძელების პირობით. 

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

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

ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით სემესტრის მანძლზე არაუმეტეს 10 000 ლარი).

უცხოეთში სტაჟირება 

სტაჟიორის გაგზავნა

მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18-

დან 32 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პროფესიული ან უმაღლესი განათლების

დამადასტურებელი დიპლომი და ფლობს იმ ქვეყნის სახელმწიფო ენას, სადაც სტაჟირებას გაივლის.  

ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველი უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე არანაკლებ 3 წლით ადრე განაცხადის შემოტანის დღემდე.

სტაჟირების პერიოდი, რომლის ხანგრძლივობა 3-დან 7 თვემდეა, მოიცავს ერთთვიან უცხო ენის ინტენსიურ კურსს,

პროფესიულ პრაქტიკას პროგრამის მონაწილე ევროპის რომელიმე რეგიონის კერძო ან საჯარო სტრუქტურაში და

მიმღები რეგიონის მიერ შემუშავებულ კულტურულ პროგრამას. სტაჟიორი ფინანსდება მასპინძელი რეგიონის

ბიუჯეტიდან და აკომოდაციისა (შეწყობა/შეთანხმება) და კვების ხარჯების დაფარვის მიზნით, მიიღებს

ყოველთვიურ სტიპენდიას 700-დან 800 ევრომდე. სტაჟიორი დაზღვეული იქნება ევროპის რეგიონთა ასამბლეის

მიერ. სტაჟირების პერიოდში, სტაჟიორის მეურვეობას და სტაჟირების მიმდინარეობის მონიტორინგს ახორციელებს

მიმღები რეგიონის მიერ დანიშნული ადგილობრივი კოორდინატორი. მიმღები რეგიონი არ აანაზღაურებს

სტაჟიორის მგზავრობისა და ვიზის ხარჯებს.
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

30 20 000 600 000

23 10 000 230 000

8 1 000 8 000

8 5 000 40 000

1 1 100 13 200

8 800 8 800

900 000

დასახელება
პროდუქტები

აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდება 2 ეტაპად: პირველ ეტაპზე, სამინისტროში დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა 

პირად საქმეს შეისწავლის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი „უცხოეთში სტაჟირების” ქვეპროგრამის ფარგლებში 

გასაგზავნ სტაჟიორთა შესარჩევი კომისია. კომისია განიხილავს  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობას 

ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან და აპლიკანტთან ზეპირი გასაუბრების საფუძველზე ამოწმებს მათ 

მოტივაციას და უცხო ენის ცოდნის დონეს.  კომისიის გადაწყვეტილებით, პირველ ეტაპზე შერჩეულ კანდიდატს, 

უფლება ეძლევა დარეგისტრირდეს პროგრამა ევროოდისეას ვებ-გვერდის (www.eurodyssee.eu) მეშვეობით, 

სააპლიკაციო ანკეტის განთავსების გზით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში, იმ პირებს რომლებსაც 2016 - 2021 წლებში 

გაიარეს  შერჩევის პირველი ეტაპი 2022 წელს არ მოუწევთ აღნიშნული ეტაპის ხელახლა გავლა.  

მეორე ეტაპზე,  მიმღები რეგიონის კოორდინატორი, შეისწავლის კანდიდატის სააპლიკაციო ანკეტას და მასთან 

სატელეფონო გასაუბრების საფუძველზე იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტაჟიორის შერჩევასთან 

დაკავშირებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამინისტრო საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატებზე გასცემს ფინანსურ დახმარებას 

ერთჯერადი გასაცემლის სახით - 1000 (ათასი)  ლარის ოდენობით. 

უცხოელი სტაჟორის მიღება 

აჭარის რეგიონში  სტაჟირების უფლება აქვს 18-დან 32 წლამდე უცხოეთის მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პროფესიული 

ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და რომლის კანდიდატურაც წარმოდგენილია პროგრამის 

მონაწილე შესაბამისი რეგიონის მიერ სააპლიკაციო ანკეტის პროგრამის ვებგვერდზე -www.eurodyssee.eu-

განთავსების მეშვეობით. სამინისტრო შეისწავლის მისაღები სტაჟიორის სააპლიკაციო ანკეტას და მასთან 

სატელეფონო/ონლაინ გასაუბრების საფუძველზე მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტაჟიორის შერჩევასთან 

დაკავშირებით. სტაჟირების პერიოდი 3 თვეა და მოიცავს   პროფესიულ პრაქტიკას  აჭარის ა.რ ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში არსებულ საჯარო ან კერძო სტრუქტურებში, ქართული ენის შემსწავლელ ერთთვიან ინტენსიურ კურსს 

და სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კულტურულ პროგრამას.  აკომოდაციის, კვებისა და შიდა გადაადგილების 

ხარჯების დაფარვის მიზნით, სტაჟიორი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით 5 000 

ლარის ოდენობით.  სტაჟიორი დაზღვეულია ევროპის რეგიონთა ასამბლეის მიერ. სტაჟიორის მიღების, 

მეურვეობისა და სტაჟირების მიმდინარეობის მონიტორინგს ახორციელებს პროგრამის კოორდინატორი.

სტაჟირების დასრულების შემდეგ, სტაჟიორი ვალდებულია სამინისტროს წარმოუდგინოს   სტაჟირების 

შემაჯამებელი ანგარიში, რომლის საფუძველზე სამინისტრო გასცემს სტაჟირებისა და ენის კურსების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატებს.

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდება  უცხოელი სტაჟიორებისთვის 

ქართული ენის შემსწავლელი კურსების ორგანიზება; 

სამინისტროს სახელით მასპინძლობა; 

სერტიფიკატებისა და სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა და სხვა.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სწავლა საზღვარგარეთ (გაცემული დაფინანსება)

საბაკალავრო პროგრამა  (გაცემული დაფინანსება)

უცხოეთში სტაჟირება (სტაჟიორის გაგზავნა)

უცხოეთში სტაჟირება (სტაჟიორის მიღება)

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 თვე)

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სწავლა საზღვარგარეთ/საბაკალავრო 

პროგრამა
X X X X

უცხოეთში სტაჟირება (მიღება/გაგზავნა) X X X X

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება (12 

თვე)
X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საზღვარგარეთ; 

გაზრდილია კვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებულ 

სპეციალისტთა რაოდენობა.
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია უმაღლესი 

განათლების 

ხელმისაწვდომობა 

საზღვარგარეთ;

საშუალოდ 30 

დაფინასების გაცემა 

სტუდენტების 

საზღვარგარეთ სწავლის 

მიზნით;

საშუალოდ 23 

დაფინანსების გაცემა 

საბაკალავრო 

პროგრამაზე

რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

გაზრდილია 

კვალიფიციურ, 

კონკურენტუნარიან, 

საერთაშორისო 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

მომზადებულ 

სპეციალისტთა 

რაოდენობა 

გაგზავნილია საშუალოდ 

8 სტაჟიორი, მიღებულია 

საშუალოდ 8 სტაჟიორი
რაოდენობა

 განათლების 

დეპარტამენტი, 

უნივერსიტეტები. 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ხელშეკრულება

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

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0511

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 21 736 865 5 434 265 5 434 200 5 434 200 5 434 200

სულ ბიუჯეტი: 21 736 865 5 434 265 5 434 200 5 434 200 5 434 200

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის  

ხელოვნების სკოლა“;
6 096 799 1 524 199 1 524 200 1 524 200 1 524 200

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის 

სახელობის სამუსიკო სკოლა“;
6 050 020 1 512 520 1 512 500 1 512 500 1 512 500

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

სამუსიკო სკოლა“;
3 748 360 937 060 937 100 937 100 937 100

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის 

სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;
1 387 634 346 934 346 900 346 900 346 900

ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“; 1 632 810 408 210 408 200 408 200 408 200

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

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

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

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

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

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

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

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

2022- 2025 წლები

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა; 

სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური

სპეციალისტებით უზრუნველყოფა;

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და ამოქმედების ხელშეწყობა;

სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეების მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და

ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით.

პროგრამა ემსახურება სახელოვნებო განათლების, როგორც კულტურის პრიორიტეტული სფეროს ხარისხის

ამაღლების ხელშეწყობას და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს უზრუნველყოფას კვალიფიციური კადრებით,

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

დარგებით, შემეცნებითი აქტივობებით.

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

სამხატვრო სკოლა“;
1 544 400 386 100 386 100 386 100 386 100

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის 

სასახლე“
1 276 842 319 242 319 200 319 200 319 200

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 21 736 865 5 434 265 5 434 200 5 434 200 5 434 200

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლების მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მიღებული

წარმატებებით;

სახელოვნებო სკოლებში საგანმანათლებლო სწავლების კურსი გაიარა არანაკლებ  2 689  მოსწავლემ;

სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ  5 500 ბავშვმა;

ჩატარდა არანაკლებ 12 ღონისძიება და მონაწილეობაა 2 ფესტივალზე.

გაუმჯობესებულია ზ. ფალიაშვილისა  და რევაზ ლაღიძის სამუსიკო სკოლების ინფრასტრუქტურა.

სახელოვნებო სკოლებში საგანმანათლებლო სწავლების კურსი გაიარა არანაკლებ  2 792  მოსწავლემ;

სასწავლო შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ  5 500 ბავშვმა;

ჩატარდა არანაკლებ 29 ღონისძიება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023  წელი 2024  წელი 2025  წელი

ა(ა)იპ „მელიტონ 

ბალანჩივაძის  

ხელოვნების 

სკოლა“;

წლის განმავლობაში 

არანაკლებ 

10  კონკურსში 

მიიღებენ 

მონაწილეობას;

1160  მოსწავლე 

გადის სწავლების 

კურს პირველ 

საფეხურს;

წლის განმავლობაში 

არანაკლებ 

10 კონკურსში 

მიიღებენ 

მონაწილეობას;

1100  მოსწავლე 

გადის სწავლების 

კურს პირველ 

საფეხურს;

წლის განმავლობაში 

არანაკლებ 

12 კონკურსში 

მიიღებენ 

მონაწილეობას;

1100  მოსწავლე 

გადის სწავლების 

კურს პირველ 

საფეხურს;

წლის განმავლობაში 

არანაკლებ 

12 კონკურსში 

მიიღებენ 

მონაწილეობას;

1100  მოსწავლე 

გადის სწავლების 

კურს პირველ 

საფეხურს;

რაოდენობა

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „მელიტონ 

ბალანჩივაძის  

ხელოვნების 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ზაქარია 

ფალიაშვილის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

 მონაწილეობიას  

მიღებს არანაკლებ 2  

კონკურსში და  

ფესტივალში 

საქართველოს 

ფარგლებში;

არანაკლებ 750 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

ჩატარდება VIII 

ახალგაზრდა 

მუსიკოს-

შემსრულებელთა 

რეგიონალური 

კონკურსი, 

რომელშიც 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ 

150 მოსწავლე;

 მონაწილეობის  

მიღება 2 

საერთაშორისო 

ფესტივალზე 

საზღვარგარეთ;

საქართველოს 

ფარგლებში 4 

კონკუსში და 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება;

არანაკლებ 750 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

ჩატარდება  IX 

ახალგაზრდა 

მუსიკოს-

შემსრულებელთა 

რეგიონალური 

კონკურსი, 

რომელშიც 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ 

150 მოსწავლე;

 მონაწილეობის  

მიღება 2 

საერთაშორისო 

ფესტივალზე 

საზღვარგარეთ;

საქართველოს 

ფარგლებში 4 

კონკუსში და 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება;

არანაკლებ 750 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

ჩატარდება X 

ახალგაზრდა 

მუსიკოს-

შემსრულებელთა 

რეგიონალური 

კონკურსი, 

რომელშიც 

მონაწილეობას 

მიიღებს არანაკლებ 

150 მოსწავლე;

 მონაწილეობის  

მიღება 2 

საერთაშორისო 

ფესტივალზე 

საზღვარგარეთ;

საქართველოს 

ფარგლებში 4 

კონკუსში და 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება;

არანაკლებ 750 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

რაოდენობა

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ზაქარია 

ფალიაშვილის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
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ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის რევაზ 

ლაღიძის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

არანაკლებ 6 

საერთაშორისო და 

რესპუბლიკურ 

კონკურს 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება;

არაუმეტეს 588 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

არანაკლებ 8 

საერთაშორისო და 

რესპუბლიკურ 

კონკურს 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება

არაუმეტეს 600 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

არანაკლებ 8 

საერთაშორისო და 

რესპუბლიკურ 

კონკურს 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება

არაუმეტეს 600 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

არანაკლებ 8 

საერთაშორისო და 

რესპუბლიკურ 

კონკურს 

ფესტივალში 

მონაწილეობის 

მიღება

არაუმეტეს 600 

მოსწავლე გადის 

სწავლების კურსს

რაოდენობა

სახელოვნებო 

განათლების 

მიღების 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის რევაზ 

ლაღიძის 

სახელობის 

სამუსიკო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ვახტანგ 

ჭაბუკიანის 

სახელობის 

კლასიკური 

ბალეტის 

სკოლა“;

არანაკლებ ერთი 

საანგარიშო 

კონცერტი;

არანაკლებ 125 

მოსწავლე 

ღებულობს 

საბალეტო 

განათლებას

არანაკლებ ერთი 

საანგარიშო 

კონცერტი;

არანაკლებ 125 

მოსწავლე 

ღებულობს 

საბალეტო 

განათლებას

არანაკლებ ერთი 

საანგარიშო 

კონცერტი;

არანაკლებ 125 

მოსწავლე 

ღებულობს 

საბალეტო 

განათლებას

არანაკლებ ერთი 

საანგარიშო 

კონცერტი;

არანაკლებ 125 

მოსწავლე 

ღებულობს 

საბალეტო 

განათლებას

რაოდენობა

კლასიკური 

ბალეტის 

შესწავლის 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის ვახტანგ 

ჭაბუკიანის 

სახელობის 

კლასიკური 

ბალეტის სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

ა(ა)იპ „აჭარის 

ხალხური 

ხელოვნების 

სკოლა“;

ჩატარდება 

არანაკლებ 6 

ღონისძიება;

სწავლების კურს 

გადის 124 

მოსწავლე

ხალხური 

ხელოვნების სკოლას 

დაასრულებს 36 

მოსწავლე;

სწავლების კურს 

გადის 124 მოსწავლე

ხალხური 

ხელოვნების სკოლას 

დაასრულებს 36 

მოსწავლე;

სწავლების კურს 

გადის 124 მოსწავლე

ხალხური 

ხელოვნების სკოლას 

დაასრულებს 36 

მოსწავლე;

სწავლების კურს 

გადის 124 მოსწავლე

რაოდენობა

ხელოვნების 

დარგის შესწავლის 

(ქორეოგრაფია, 

ხალხური 

საკრავები და 

სიმღერები, 

ტრადიციული 

სასცენო 

ჩაცმულობა, 

აღკაზმულობა  და 

დიზაინი) 

მსურველები.

ა(ა)იპ „აჭარის 

ხალხური 

ხელოვნების 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 
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ა(ა)იპ „ნიკოლოზ 

კანდელაკის 

სახელობის 

სამხატვრო 

სკოლა“;

არანაკლებ 45 

მოსწავლე გაივლის 

სამხატვრო 

ხელოვნების სრულ 

კურსს;

ჩატარდება 

არანაკლებ 4 

ღონისძიება.

ჩატარდება 

არანაკლებ

8 ღონისძიება;

არანაკლებ 50 

მოსწავლე გაივლის 

სამხატვრო 

ხელოვნების სრულ 

კურსს;

ჩატარდება 

არანაკლებ

8 ღონისძიება;

არანაკლებ 50 

მოსწავლე გაივლის 

სამხატვრო 

ხელოვნების სრულ 

კურსს;

ჩატარდება 

არანაკლებ

8 ღონისძიება;

არანაკლებ 50 

მოსწავლე გაივლის 

სამხატვრო 

ხელოვნების სრულ 

კურსს;

რაოდენობა

სამხატვრო 

ხელოვნების 

შესწავლის 

მსურველები

ა(ა)იპ „ნიკოლოზ 

კანდელაკის 

სახელობის 

სამხატვრო 

სკოლა“;

ხელშეკრულებებ

ი

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის 

მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სასახლე“

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

ჩაერთვება 

არანაკლებ

5500 ახალგაზრდის 

ჩართულობა;

არანაკლებ 3500 

ახალგაზრდა 

ჩაერთვება 

სხვადასხვა 

სოციალურ 

პროექტებში;

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

ჩაერთვება 

არანაკლებ

5500 ახალგაზრდის 

ჩართულობა;

არანაკლებ 3500 

ახალგაზრდა 

ჩაერთვება 

სხვადასხვა 

სოციალურ 

პროექტებში;

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

ჩაერთვება 

არანაკლებ

5500 ახალგაზრდის 

ჩართულობა;

არანაკლებ 3500 

ახალგაზრდა 

ჩაერთვება 

სხვადასხვა 

სოციალურ 

პროექტებში;

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

ჩაერთვება 

არანაკლებ

5500 ახალგაზრდის 

ჩართულობა;

არანაკლებ 3500 

ახალგაზრდა 

ჩაერთვება 

სხვადასხვა 

სოციალურ 

პროექტებში;

რაოდენობა

საქალაქო და 

რეგიონალური 

მასშტაბით 

საგანმანათლებლო 

და სასწავლო 

შემეცნებით 

პროექტებში 

მონაწილეთა 

მსურველები

ა(ა)იპ „ქ. 

ბათუმის 

მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სასახლე“

ხელშეკრულებებ

ი

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა 

აამაღლებს აჭარაში 

ახალგაზრდობის 

დაინტერესებას 

ქორეოგრაფიით, 

კლასიკური მუსიკით 

და ხელოვნების სხვა 

დარგებით. 
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0512

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 15 002 624 3 692 624 3 770 000 3 770 000 3 770 000

სულ ბიუჯეტი: 15 002 624 3 692 624 3 770 000 3 770 000 3 770 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“ 13 942 800 3 442 800 3 500 000 3 500 000 3 500 000

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო 

კომპლექსი“
1 059 824 249 824 270 000 270 000 270 000

სულ პროგრამა 15 002 624 3 692 624 3 770 000 3 770 000 3 770 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა;

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი;

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საქართველოსა და აჭარის ასაკობრივი ნაკრები გუნდები შევსებულია

პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოწესრიგებულია საჩოგბურთო კომპლექსის ინფრასტრუქტურა

2022-2025 წლები

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

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

თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

ბავშვთა და მოზარდთა მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, პერსპექტიული სპორტსმენებისაგან აჭარის

ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. 

სპორტსმენებისათვის მის სარგებლობაში არსებული სპორტული ინვენტარის ხელმისაწვდომობა, ეროვნულ და

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

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპნიძლობა, საწვრთნელი საქმიანობის განხორციელება.

1 500 მოზარდი ჩართული იყო სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. 

• სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა;

• სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება;

• საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა;

• საწვრთნელი საქმიანობის ხარისხის ამაღლება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2022 წელი 2023  წელი 2024  წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო 

სკოლა“

სკოლაში სპორტის 26 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1800 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; 

საქართველოს 

მასშტაბით -  85 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

აზღვარგარეთ - 17 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

სკოლაში სპორტის 26 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1800 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; 

საქართველოს 

მასშტაბით -  85 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

აზღვარგარეთ - 17 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

სკოლაში სპორტის 26 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1800 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; 

საქართველოს 

მასშტაბით -  85 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

აზღვარგარეთ - 17 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

სკოლაში სპორტის 26 

სახეობაში საწვრთნო 

მეცადინეობებს გადის

1800 სპორტსმენი;

მაყურებელთა 

რაოდენობა -

21 000; 

საქართველოს 

მასშტაბით -  85 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება; 

აზღვარგარეთ - 17 

სხვადასხვა სპორტულ 

ტურნირში 

მონაწილეობის მიღება

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო 

სკოლა“; 

შეჯიბრებეზე 

მომწვევი მხარე; 

მაყურებელი;

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

სასპორტო სკოლა“

ხელშეკრუ 

ლებები

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთ 

კომპლექსი“

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის სახეობაში. 

ჩატარდება არანაკლებ 3 

ღონისძიება;

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

არანაკლებ 130 

მოზარდი ჩაერთვება 

ჩოგბურთის სახეობაში. 

ჩატარდება სამი 

ღონისძიება.

აჭარის მასშტაბით სამ 

ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღება 

და საქართველოს 

მაშტაბით 5 

ღონისძიებაში

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთო 

კომპლექსი“; 

შეჯიბრებეზე 

მომწვევი მხარე; 

მაყურებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ 

ბათუმის 

საჩოგბურთო 

კომპლექსი“

ხელშეკრუ 

ლებები

მოსალოდნე

ლი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

სპორტულ 

შეჯიბრებებზ

ე 

მაქსიმალურა

დ მაღალი 

შედეგების 

ჩვენება
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022  წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023  წელი 2024 წელი 2025 წელი

05 14 01
კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი 

პროცესების მხარდაჭერა 
890 600 890 600 1 500 000 1 500 000 1 500 000

05 14 03 ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა 220 000 220 000 300 000 300 000 300 000

05 14 08
კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
200 000 200 000 300 000 300 000 300 000

05 14 10
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება 

და პოპულარიზაცია
3 462 984 3 462 984 2 792 984 2 792 984 2 792 984

05 14 11 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 1 900 340 1 900 340 1 976 920 1 976 920 1 976 920

05 14 12 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 9 747 071 9 747 071 10 810 400 10 810 400 10 810 400

05 14 14
ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების 

ხელშეწყობა
133 900 133 900 150 000 150 000 150 000

05 14 15
კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება
2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

0404 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 245 400 245 400 245 400 245 400 245 400

18 554 895 18 554 895 20 830 304 20 830 304 20 830 304

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 14 01

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ
2022 

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025

წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 5 390 600 890 600 1 500 000 1 500 000 1 500 000

სულ ბიუჯეტი: 5 390 600 890 600 1 500 000 1 500 000 1 500 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

 დასახელება სულ
2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025

წელი
კულტურული პროექტების მხარდაჭერა, 

ფესტივალების და  ღონისძიებების 

ორგანიზება 

4 250 600 650 600 1 200 000 1 200 000 1 200 000

ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი  

პროექტების ხელშეწყობა 1 140 000 240 000 300 000 300 000 300 000

სულ პროგრამა 5 390 600 890 600 1 500 000 1 500 000 1 500 000

ფორმა#2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2022-2025  წლები

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების

სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, შემოქმედებითი პროცესების

ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აქტივობები შემდეგი მიმართულებებით:

1. კულტურული პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალებისა და ღონისძიებების ორგანიზება: რაც ითვალისწინებს

ფესტივალების, კონცერტების, წარმოდგენების, გამოფენების, სახელოვნებო პროექტებისა და კულტურის სხვა

ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან

შეხვედრას; 

2. ახალი, ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა: რაც ითვალისწინებს თავისუფალი

ხელოვანების ახალი იდეების, ინიციატივების და პროექტების მხარდაჭერას; სახვითი, გამოყენებითი,

მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობას; 

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

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგულარულად ხორციელდება  კულტურის პროექტები;  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და ხორციელდება აქტივობები შემდეგი მიმართულებებით:

1. კულტურული პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება: გაიმართა

ფესტივალები, კონცერტები, გამოფენები და სხვა ღონისძიებები; ჩატარდა შეხვედრა კულტურის სფეროს

მუშაკებთან.  

2. ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა: განხორციელდა ახალი თავისუფალი

ინიციატივების მხარდამჭერი საგრანტო კონკურსი და ამ ფორმატით დაფინანსდა არაერთი საინტერესო და ახალი

პროექტი.  ჩატარდა ღონისძიებები სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მიმართულებით; 
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ფორმა # 2.2

2022 

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025

წელი

                                                                                

აჭარის ავტონომიურ  

რესპუბლიკაში  

რეგულარულად 

ხორციელდება  

კულტურის 

პროექტები; 

გაუმჯობესებულია 

კულტურისა და 

ხელოვნების სფეროს 

ხელმისაწვდომობა; 

განხორციელებულია 

ხელოვნებისა და 

კულტურის  

პროექტები/ღონისძიებე

ბი.

ხელოვნებისა 

და 

კულტურის 

არანაკლებ    

30 

პროექტი/ღო

ნისძიება

ხელოვნების

ა და 

კულტურის 

არანაკლებ   

33 

პროექტი/ღო

ნისძიება

ხელოვნების

ა და 

კულტურის 

არანაკლებ   

33 

პროექტი/ღო

ნისძიება

ხელოვნებისა 

და 

კულტურის 

არანაკლებ   33 

პროექტი/ღონ

ისძიება

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; 

მუნიციპალიტეტების 

კულტურის 

ორგანიზაციები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 14 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

სულ ბიუჯეტი: 650 600

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ეროვნული

და საერთაშორისო ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების, სახელოვნებო პროექტებისა და კულტურის

სფეროს სხვა აქტივობების, მათ შორის დიგიტალური და ინოვაციური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და

პოპულარიზაცია, რეგიონის კულტურული ცხოვრების გამარავალფეროვნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა რეგიონში კულტურის ღონისძიებების, სახელოვნებო პროექტების

განხორციელებას, შედგება შეხვედრა კულტურის სფეროს დამსახურებულ, ღვაწლმოსილ მუშაკებთან.

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

ადგილობრივი ფესტივალების, კონცერტების, გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური

წარმოდგენებისა და კულტურის სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას, კულტურის

სხვადასხვა მიმართულებისა და კულტურის სფეროს მუშაკების საქმიანობის პოპულარიზაციის. დიგიტალური და

მედია პროექტების განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას, მათ შორის, აჭარის საზოგადოებრივ

მაუწყებელთან თანამშრომლობით.

- დაფინანსების ფორმა (გრანტი, დაფინანსება/თანადაფინანსება, სახელმწიფო შესყიდვები), საკონკურსო პირობები და

შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ბრძანებით.  

2. კულტურის სფეროს მუშაკებთან შეხვედრა: ითვალისწინებს კულტურის სფეროს გამოჩენილ, დამსახურებულ

მოღვაწეებთან, მათ შორის იუბილარებთან შეხვედრას, მადლობის სიგელებისა და ერთჯერადი ფულადი

ჯილდოების გადაცემას როგორც კულტურის მუშაკების, ასევე იმ პირებისთვის, რომლებმაც თავიანთი პროფესიული

საქმიანობით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ან შეაქვთ კულტურის სხვადასხვა სფეროს (თეატრალური

ხელოვნება, ფოტოხელოვნება, მხატვრობა და სხვა) პოპულარიზაციაში.

3. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა: მოიცავს ქვეპროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის

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

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა:

სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური

საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 650 600

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების  და  ღონისძიებების ორგანიზება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20 30 000 600 000

1 30 000 30 000

1 1 300 15 600

5 000

650 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების 

ორგანიზება
X X X X

კულტურის სფეროს მუშაკებთან შეხვედრა X X X X

ქვეპროგრამის კოორდინატორი X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის სფერო წარმომადგენლებთან/ შეხვედრა

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

გაზრდილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობა. 

რეგულარულად ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის  პროექტები/ღონისძიებები. 

ხელოვნებისა და კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

დასახელება
პროდუქტები 
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გაზრდილია კულტურისა და 

ხელოვნების სფეროს 

ხელმისაწვდომობა. 

რეგულარულად ხორციელდება 

ხელოვნებისა და კულტურის  

პროექტები/ღონისძიებები. 

 ხელოვნებისა და 

კულტურის არანაკლებ 

21 

პროექტი/ღონისძიება

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი, 

 პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებების 

განმახორციელებელი 

იურიდიული და ფიზიკური 

პირები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; 

პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებულ

ი ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური 

მასალა

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 14 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20 10 000 200 000

2 20 000 40 000

240 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება
პროდუქტები

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა

სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური   ხელოვნების 

მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

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

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

მხარდამჭერი სხვა აქტივობების განხორციელებას. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 240 000

სულ ბიუჯეტი: 240 000

ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების განვითარების, თავისული არტისტების ახალი იდეების მხარდაჭერა;

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება

და კულტურის ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობის ახალი შესაძლებლობების შექმნა; 

ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ახალი შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა: ითვალისწინებს ხელოვნების ახალი მიმართულებების,

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

პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით

წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის გაცნობას, ინკლუზიური ჯგუფებისთვის ხელოვნების ხელმისაწვდომობის

გაზრდას. კულტურის თანამედროვე მიმართულების პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერის მიზნით დიგიტალური

და მედია პროექტების განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას.

გრანტის წესით დაფინანსდება ღია საგრანტო კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტები.

საგრანტო კონკურსის პირობები, დაფინანსების ოდენობა და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის

ავტონომიური  რესპუბლიკის  განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

  კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი  პროექტების ხელშეწყობა 
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა X X X X

სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური   

ხელოვნების მხარდაჭერა
X X X X

რეგიონში  განვითარებულია  კულტურის თანამედროვე მიმართულებები; 

მხარდაჭერილია თავისუფალი არტისტების ახალი იდეები, განხორციელებულია ინოვაციური, კრეატიული 

პროექტები. 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რეგიონში  

განვითარებულია  

კულტურის თანამედროვე 

მიმართულებები; 

განხორციელებულია 

ინოვაციური, კრეატიული 

პროექტები;

მხარდაჭერილია ახალი 

იდეები.

რეგიონში 

განხორციელებულია 

არანაკლებ 

22  პროექტი 

რაოდენობა

აჭარის განათლების 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს  

კულტურის 

დეპარტამენტი;  

პროექტის 

განმახორციელებელი 

იურიდიული ან/და 

ფიზიკური პირი

წლის განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

პროგრამული 

ანგარიში; მიღება-

ჩაბარების აქტი; 

ღონისძიების 

ამსახველი 

ვიზუალური  

მასალა;

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 2.1

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ
2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025 

წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 120 000 220 000 300 000 300 000 300 000

სულ ბიუჯეტი: 1 120 000 220 000 300 000 300 000 300 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

05 14 03

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2022-2025 წლები

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მისი სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფა, მათ

შორის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, უმთავრესად არაფორმალური განათლების მეშვეობით.

საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 4 დეკემბრის N 5535 – II ს დადგენილებით მოხდა „არამატერიალური

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ პარიზის კონვენციის რატიფიცირება და სახელმწიფომ იკისრა

ვალდებულება, მიიღოს აუცილებელი ზომები მის ტერიტორიაზე არსებული არამატერიალური კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის უზრუნველსაყოფად.  

აჭარის რეგიონი გამოირჩევა ფოლკლორის, არტეფაქტების, რეწვის ტრადიციების მრავალფეროვნებით, რაც

თაობიდან თაობას გადაეცემა და მუდმივ განახლებას განიცდის გარემო პირობების, ისტორიის შესაბამისად.

ამ თვითმყოფადი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება და პოპულარიზაცია ხელს უწყობს

კულტურათა მრავალფეროვნებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

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

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

ახალგაზრდა თაობაში, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით

სიახლეთა გაზიარება.  

ოლიმპიადის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით. ოლიმპიადის შედეგების საფუძველზე

გამოვლენილ, მესამე საპრიზო ადგილების მფლობელ, ასევე, ნომინაციებში გამარჯვებულ ანსამბლებსა და

შემსრულებლებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო. 

2. ოლიმპიადაში გამარჯვებული ანსამბლების სასცენო სამოსით და აქსესუარებით უზრუნველყოფა: აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლები,

რომელთა დიდი ნაწილი საჭიროებს სასცენო სამოსისა და აქსესუარების განახლებას. ყოველწლიურად აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება

სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა. ოლიმპიადის შედეგად

გამარჯვებულად გამოვლენილ, საპრიზო ადგილების მფლობელ ანსამბლებს, პროგრამის ფარგლებში

საჭიროებების შესაბამისად გადაეცემათ სასცენო სამოსი და აქსესუარები;
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 30 000 30 000

9 5 556 50 000

3 10 000 30 000

1 10 000 10 000

5 2 000 10 000

5 7 000 35 000

2 25 000 50 000

7. ტრადიციული რეწვის განვთარების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა: განხორციელდება ტრადიციული

რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები. 

5. აჭარის რეგიონში საოჯახო ანსამბლების კონკურსი: კონკურსის მიზანია ტრადიციული ხელოვნების,

ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და

საზოგადოებისთვის მათი შემოქმედების გაცნობა-პოპულარიზაცია და წახალისება.  

კონკურსის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით. 

6. საოჯახო ანსამბლების ხელშეწყობა: საოჯახო ანსამბლების კონკურსში გამარჯვებულ ანსამბლებს პროგრამის

ფარგლებში საჭიროებების შესაბამისად დაგაეცემა სასცენო სამოსი (აქსესუარები), მუსიკალური

ინსტრუმენტები და სხვა;

3. ოლიმპიადაში გამარჯვებული ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო 

კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობა:  ითვალისწინებს წლის 

განმავლობაში ,,აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის" 

გამარჯვებული, გრან-პრის მფლობელი ანსამბლების მონაწილეობის ხელშეწყობას საქართველოს და 

საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში.

4. სასცენო სამოსით და აქსესუარებით  უზრუნველყოფა: ავთენტური ქართული ნაციონალური სამოსის 

ტრადიციების შენარჩუნებისა და ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების  ესთეტიკის უკეთ წარმოჩენის  და 

პოპულარიზაციის მიზნით, სასცენო სამოსი და აქსესუარები  ანსამბლების ინდივიდუალური საჭიროებების 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრების მოთხოვნის საფუძველზე გადაეცემათ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრებთან არსებულ, ასევე სხვა 

ფოლკლორულ ანსამბლებს.

8. პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი: მოიცავს პროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ (ოლიმპიადა, ღონისძიებები და სხვა) ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა:

სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურების შეძენა, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, ბეჭდური

საინფორმაციო მასალის დამზადება, ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება, ბრენდირებული

საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება

პროდუქტები

აჭარის რეგიონში საოჯახო ანსამბლების კონკურსი

საოჯახო ანსამბლების ხელშეწყობა

(არანაკლებ 5)

აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული 

ანსამბლების ოლიმპიადა
ოლიმპიადაში გამარჯვებული ანსამბლების სასცენო სამოსით და 

აქსესუარებით  უზრუნველყოფა (ოლიმპიადაში გამარჯვებული 

არანაკლებ 9 ანსამბლი)

ოლიმპიადაში გამარჯვებული ფოლკლორული ანსამბლების 

საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და 

კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

ანსამბლების სასცენო სამოსით და აქსესუარებით  უზრუნველყოფა 

(არანაკლებ 5)

ტრადიციული რეწვის განვთარების და პოპულარიზაციის 
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

სულ პროგრამა

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

აჭარის რეგიონში საოჯახო ანსამბლების კონკურსი

საოჯახო ანსამბლების ხელშეწყობა

(არანაკლებ 5)

აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა 

ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა

2021 წელს პროგრამის - „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია“

ფარგლებში: 

- ჩატარდება აჭარის რეგიონში საოჯახო ანსამბლების კონკურსი;

- საოჯახო ანსამბლების ხელშეწყობის ფარგლებში არანაკლებ 6 საოჯახო ანსამბლს გადაეცემა დაგაეცემა

სასცენო სამოსი (აქსესუარები), მუსიკალური ინსტრუმენტები და სხვა.

- სასცენო სამოსი და აქსესუარები  გადაეცემათ:

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

ანსამბლებს, 

- ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდება ტრადიციული

რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები.

გატარებულია ღონისძიებები არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის 

მიზნით.

ოლიმპიადაში გამარჯვებული ანსამბლების სასცენო 

სამოსით და აქსესუარებით  უზრუნველყოფა 

(ოლიმპიადაში გამარჯვებული არანაკლებ 9 ანსამბლი)

ოლიმპიადაში გამარჯვებული ფოლკლორული 

ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო 

კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში 

მონაწილეობის ხელშეწყობა

ანსამბლების სასცენო სამოსით და აქსესუარებით  

უზრუნველყოფა (არანაკლებ 5)

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

სასცენო სამოსი და აქსესუარები  გადაეცემათ:

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

ანსამბლებს.

- ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდება ტრადიციული 

რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიება.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

ტრადიციული რეწვის განვთარების და პოპულარიზაციის 

ხელშეწყობა
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

საოჯახო ანსამბლების 

რაოდენობა; 

1 ღონისძიება,

 არანაკლებ 5 

ანსამბლი 

 არანაკლებ 20 

ანსამბლი და

50

მონაწილე;

 არანაკლებ 20 

ანსამბლი და

50

მონაწილე;

 


 არანაკლებ 20 

ანსამბლი და

50

მონაწილე;
რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტის ფოლკლორის 

ხელშეწყობის განყოფილება; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები, კულტურის 

ცენტრები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ოლიმპიადაში მონაწილე 

ანსამბლების რაოდენობა; 

ოლიმპიადაში მონაწილე 

ბავშვების რაოდენობა;

 სასცენო სამოსითა და 

აქსესუარებით აღჭურვილი 

ანსამბლების  რაოდენობა

 არანაკლებ 70 

ანსამბლი და

1600

მონაწილე;

 არანაკლებ

14 ანსამბლი;

 არანაკლებ 70 

ანსამბლი და

1600

მონაწილე;

 არანაკლებ

14  ანსამბლი

 არანაკლებ 70 

ანსამბლი და

1600

მონაწილე;

 არანაკლებ

14 ანსამბლი

 არანაკლებ 70 

ანსამბლი და

1600

მონაწილე;

 არანაკლებ

14 ანსამბლი

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტის ფოლკლორის 

ხელშეწყობის განყოფილება; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები, კულტურის 

ცენტრები; ტერიტორიული 

ორგანოები -  საგანმანათლებლო  

რესურსცენტრები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ოლიმპიადაში 

გამარჯვებული ფრან-პრის 

მფლობელი ფოლკლორული 

ანსამბლების საქართველოს 

და საერთაშორისო 

კონცერტებში, 

ფესტივალებში და 

კონკურსებში მონაწილეობა

3 ანსამბლის 

საგასტროლო 

დაფინანსება 

4 ანსამბლის 

საგასტროლო 

დაფინანსება 

5 ანსამბლის 

საგასტროლო 

დაფინანსება 

6 ანსამბლის 

საგასტროლო 

დაფინანსება 

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტის ფოლკლორის 

ხელშეწყობის განყოფილება; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები, კულტურის 

ცენტრები;

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ტრადიციული რეწვის 

ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების/პოპულარიზა

ციის ხელშემწყობი 

ღონისძიება

2 ღონისძიება 2 ღონისძიება 2 ღონისძიება 2 ღონისძიება

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კულტურის 

დეპარტამენტი; საქართველოს 

ფოლკლორის ცენტრი;  

მუნიციპალიტეტების კულტურის 

ცენტრები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

გატარებულია ღონისძიებები 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვისა და 

პოპულარიზაციის მიზნით

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ
2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025 

წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 100 000 200 000 300 000 300 000 300 000

სულ ბიუჯეტი: 1 100 000 200 000 300 000 300 000 300 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის მიზანი:

აჭარის რეგიონში მოღვაწე კულტურის და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების,

ევროპული გამოცდილების გაზიარებისა და შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა. აჭარაში კინოხელოვნების

განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება; კულტურის სფეროში

საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

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

მრავალფეროვნების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ", რომლის თანახმად სახელმწიფოს ვალდებულებაა გაატაროს

,,ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს შემოქმედებითი მუშაკების და კულტურული თვითგამოხატვის საქმიანობაში

ჩართული ადამიანების წახალისებასა და მხარდაჭერას", რაც თავისთავად გულისხმობს მათი პროფესიული

განვითარების ხელშეწყობას. აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

სისტემაში არსებული კულტურის ორგანიზაციები, ასევე მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში მყოფი კულტურის

ცენტრები, გარდა ამისა რეგიონში მოღვაწეობს არაერთი კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ინდივიდუალური

შემსრულებელი, ხელოვანი, რომელიც აჭარის რეგიონში ახორციელებს მრავალფეროვან სახელოვნებო პროექტებს.

რეგიონში შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების, კულტურის სფეროში პროექტების შექმნისა და მართვის

უნარების განვითარებისა და კულტურის პროექტების წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია

პერმანენტულად პროფესიული განვითარების ღონისძიებების გატარება, კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა,

კულტურის ორგანიზაციების, ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და ხელოვანების ადგილობრივ და

საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა  პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

05 14 08
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კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა განხორციელდება

შემდეგი მიმართულებებით: 

1. საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა -

ითვალისწინებს წლის განმავლობაში აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო სფეროს

წარმომადგენლების მონაწილეობის ხელშეწყობას საქართველოს სხვა რეგიონებში, საერთაშორისო ფესტივალებში,

კონკურსებში, გამოფენებსა და სხვა ღონისძიებებში, კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა გადამზადებას

კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით, ევროპული გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანია როგორც

ხელოვანთა შემოქმედებითი განვითარების, ასევე, კულტურის პროექტების სწორად დაგეგმვა/მართვისა და

კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მხრივ. პროგრამის

ფარგლებში ღონისძიებები დაფინანსდება საკონკურსო და არასაკონკურსო წესით (გრანტი/სახელმწიფო შესყიდვა). 

კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებულები დაფინანსდებიან საგრანტო წესით. საკონკურსო პირობები

და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და

სპორტის მინისტრის ბრძანებით. 

2. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - ითვალისწინებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულებების პედაგოგთა და მოსწავლეთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების

ორგანიზებას; ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ვორკშოფებსა და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობ

აქტივობებში მონაწილეობის ხელშეწყობას; 

3. კულტურული და საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა: კულტურის დაწესებულებებში

ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის გადამზადება და მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი

დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა. სხვადასხვა სახის

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

შემუშავებისა და დანერგვის მხარდაჭერა კულტურის სტრატეგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაციაა.

კულტურის სხვადასხვა მიმართულებისა და კულტურის დაწესებულებების, მათ შორის მათი კულტურულ-

საგანმანათლებლო საქმიანობის პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერის მიზნით დიგიტალური და მედია პროექტების

განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობას.

4. აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა:

- ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული პირობების

გათვალისწინებით  კინომწარმოებელზე აჭარაში კინოწარმოებისთვის სამინისტროს მიერ გაიცემა დაფინანსება.

- ასევე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამ სფეროში მოქმედ

სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით დააფინანსებს აქტივობებს, რომელთა მიზანია რეგიონში

კინოწარმოების, კინოგანათლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების (მათ შორის, სტუდენტების) ცნობიერების გაზრდა

და კინოხელოვანების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება. კულტურა, ხელოვნება, მათ შორის კინოხელოვნება

ხომ იმისთვისაა, საინტერესო მოვლენების და ფაქტების, ცნობილი და დამსახურებული ადამიანების, გმირების

შესახებ ისტორიები, საინტერესოდ მოუთხროს თაობებს. ჩვენი ქვეყნის და რეგიონის ისტორიაში, მრავლადაა

საინტერესო ფაქტები და ისტორიები, მათ შორის ევროპასთან და ცნობილ ევროპელებთან დაკავშირებული

მნიშვნელოვანი ისტორიები, რომელთა შესახებ შექმნილი დოკუმენტური, შემეცნებითი თუ მხატვრულ

დოკუმენტური ფილმები, მნიშვნელოვნად გაზრდის ისტორიული ფაქტების და გმირების მიმართ ინტერესს, რაც

თავის მხრივ იქნება ხელშემწყობი ფაქტორი, კინოხელოვნების განვითარებისთვის და მის მიმართ ინტერესის

გაზრდისთვის.  

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში გასაცემი დაფინანსების ფორმა (გრანტი,

დაფინანსება/თანადაფინანსება, სახელმწიფო შესყიდვები), საკონკურსო პირობები და შეფასების კრიტერიუმები

განისაზღვრება მინისტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

5. პროგრამის მხარდაჭერა: მოიცავს პროგრამის პოპულარიზაციისა და პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი და

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

უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა: სააგენტოების საინფორმაციო

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

ბრენდირებული სასაჩუქრე პაკეტის  მომზადება,  ბრენდირებული საკანცელარიო  მასალის  დამზადება და სხვა.
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

5 14 000 70 000

2 7 500 15 000

2 25 000 50 000

3 20 000 60 000

5 000

200 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

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

სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ - ფარგლებში 2021 წლის განმავლობაში

საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჭარის

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები, როგორც ფიზიკური,

ისე იურიდიული პირები. გაიმართება კულტურის და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული

განვითარებისა და აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები.  

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

გატარებულია ღონისძიებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოღვაწე კულტურის და ხელოვნების სფეროს

წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარებისა და შემოქმედებითი ზრდის, რეგიონში კინოხელოვნების

განვითარების და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურების, კულტურის სფეროში საერთაშორისო

თანამშრომლობის განვითარებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით;

კულტურული და საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

აჭარის რეგიონში 2021 წელს განხორციელდა საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებსა და სხვა

ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც საკონკურსო წესით

დაფინანსდა აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები.

განხორციელდა კულტურის სფეროს საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიება. განხორციელდა

კინოგანათლების ხელშემწყობი ღონისძიება.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

დასახელება

პროდუქტები

საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებსა და სხვა 

ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

კულტურული და საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მხარდაჭერს ხარჯი

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

დასახელება

საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებსა და 

სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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ფორმა # 2.2

2022 

წელი

2023

წელი

2024  

წელი

2025 

წელი

პროგრამის ფარგლებში  

საერთაშორისო 

ფესტივალებში, 

კონკურსებში, 

გამოფენებში და სხვა 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიზნით 

დაფინანსებული 

სახელოვნებო სფეროს 

წარმომადგენლების 

(ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირები) 

არანაკლები რაოდენობა

5 8 8 8 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი, 

პროგრამის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიებების 

ფოტო 

დოკუმენტაცია.

პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული 

სახელოვნებო 

განათლების, სამუზეუმო 

საქმიანობის განვითარების 

და კინოხელოვნების 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებების 

არანაკლები როდენობა

7 10 10 10 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს 

კულტურის 

დეპარტამენტი, 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გათვალისწინებული 

ღონისძიების 

განმახორციელებელ

ი ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი; პროგრამული 

ანგარიში; 

განხორციელებული 

ღონისძიებების 

ფოტო 

დოკუმენტაცია.

მოგროვების 

მეთოდი

გატარებულია 

ღონისძიებები აჭარის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე 

მოქმედი 

კულტურისა და 

ხელოვნების სფეროს 

წარმომადგენლების 

(როგორც 

იურიდიული, ისე 

ფიზიკური პირები) 

პროფესიული დონის 

ამაღლებისა და 

კულტურის სფეროში 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

განვითარების 

მიზნით; 

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 11 841 936 3 462 984 2 792 984 2 792 984 2 792 984

სულ ბიუჯეტი: 11 841 936 3 462 984 2 792 984 2 792 984 2 792 984

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა 3 691 936 922 984 922 984 922 984 922 984

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება 

და განვითარება
8 150 000 2 540 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000

სულ პროგრამა 11 841 936 3 462 984 2 792 984 2 792 984 2 792 984

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

 ხიხანის ციხის  კოშკი N2 რეაბილიტაცია; ბათუმისა და ქობულეთის ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების  შეძენა.  ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შეძენა.  

გონიოს და პეტრას ციხის ინფრასტრექტურული მოწყობის სამუშაოების განხორციელება; 

ექვსი არქეოლოგიური ექსპედიციის მოწყობა;

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციის საინფორმაციო მასალების მომზადება და ბეჭდვა;

 1 საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიების ორგანიზება; 

 ორი ციხის რეაბილიტაცია; 8 ურბანული სახეობის ძეგლების რეაბილიტაცია   

გონიოს განვითარების პროექტის შეძენა და 5 ავარიული ძეგლების პროექტის შესყიდვა ; 

ხუთი არქეოლოგიური ექსპედიციის მოწყობა;

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თაობაზე სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების ბეჭდვა და  3 საინფორმაციო-

მარკეტინგული ღონისძიების ორგანიზება; 

2022-2025 წლები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით ხორციელდება აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება,  ასევე არსებული 

მუზეუმების რეაბილიტაცია, პოპულარიზაცია და სამუზეუმო ქსელის გაფართოება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

051410
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

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

საკულტო და საფორტიფიკაციო ძეგლების 40 %;

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ინფრასტრუქტურით მოწესრიგებული იქნება პეტრასა და გონიოს ციხე ; 

რეაბილიტირებულია ციხეები.

არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთიერი მასალები უაღრესად საინტერესო ინფორმაციას მოგვცემს 

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

2022  წელი
2023 

წელი
2024  წელი 2025  წელი

რეაბილიტირებული 

ციხე
2 2 2 2 რაოდენობა

სააგენტოს 

მონიტორინგი; 

მუნიციპალიტეტებ

იდან 

კორესპოდენციები 

და მოქალაქეთა 

მომართვები

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

არქეოლოგიური 

ექსპედიების მოწყობა
5 5 5 5 რაოდენობა

სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების საპროექტო 

დოკუმენტაციის 

შესყიდვა

8 6 6 6 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია

6 6 6 6 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მემკვიდრეობის 

შესახებ საინფორმაციო 

მასალების ბეჭდვა

3 3 3 3 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

საინფორმაციო-

მარკეტინგული 

ღონისძიებები 

6 10 10 10 რაოდენობა
სააგენტოს 

მონიტორინგი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მოგროვების მეთოდი

რეაბილიტაცია-კონსერვაცია 

ჩაუტარდა აჭარაში არსებული 

საინჟინრო, საკულტო და 

საფორტიფიკაციო ძეგლების 40 %;

რეაბილიტირებული იქნება  

2 ციხე ; 

არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად მოპოვებული ნივთიერი 

მასალები უაღრესად საინტერესო 

ინფორმაციას მოგვცემს ჩვენი 

მხარის ისტორიის და კულტურის 

შესასწავლად და ასევე გაამდიდრებს 

სამუზეუმო კოლექციებს და 

ფონდებს. გაიზდება კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების 

ცნობადობა და ამაღლდება 

საზოგადოების ცნობიერება

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05141002

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების საჭიროებს რეაბილიტაციას. სააგენტო ყოველწლიურად ახდენს პრიორიტეტების

მიხედვით სხვადასხვა ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციას. უკვე

რეაბილიტირებულია რეგიონში არსებული თაღოვანი ხიდები, კონსერვირებულია არქეოლოგიური უბნები,

შეძენილია სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტები. 2022 წლისათვის

რეაბილიტაციის მიმართულებით პრიორიტეტებად განისაზღვრა ავარიული კულტურული მემკვიდრეობის

ძეგლები. რეაბილიტირებული იქნება 6 ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ძეგლი და შეძენილი იქნება 5

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პროექტი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2 ციხეს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ტურისტების რიცხვის ზრდა იწვევს აუცილებლობას რათა

რეგიონში არსებული მუზეუმები შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. ამ მიზნით უკვე

რეაბილიტირებულია სხვადასახვა მუზეუმები, რომლებსაც შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა ასაკისა და

ინტერესის მქონე ვიზიტორები. სააგენტოს მართვაში იმყოფება გონიოსა და პეტრას ციხე. აღნიშნულ ციხეებს

სტუმრობს უცხოელი და ადგილობრივი ვიზიტორები, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურა არ არის

საკმარისი ტურისტების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ამავდროულად შემოსავლების

გასაზრდელად. 2022 წელს დაგეგმილია გონიოს ციხის სტრატეგიული განვითარების პროექტის შესყიდვა,

რომლის საფუძველზე მომდევნო წლებში გაგრძელდება ციხის განვითარება. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, რეაბილიტაცია-კონსერვაცია.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 540 000

სულ ბიუჯეტი: 2 540 000
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ხიხანის ციხის 

რეაბილიტაცია-

კოსერვაცია

1 90000 90 000

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების პროექტის 

შესყიდვა

5 36000 180 000

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია

5 332000 1 660 000

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში მყოფი 

ძეგლების მცირე 

რეაბილიტაცია

3 20000 60 000

აჭარაში დაცული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

უძრავი ძეგლების 

რეაბილიტაცია და 

კონსერვაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში

მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები. 2012 წლიდან არქეოლოგიური გათხრების დაფინანსება და

ორგანიზებას ახდენს სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. გასულ წლებში

არქეოლოგიური სამუშაოები განხორციელდა ბათუმის ციხეზე, ფიჭვნარის ანტიკური ხანის სამაროვანზე,

გონიო-აფსაროსის ციხის შიდა ტერიტორიაზე, ჩაქვში ჩაისუბანის ტერიტორიაზე, შუახევის

მუნიციპალიტეტში სოფ. ფურტიოში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში-მახოში, თხილნარსა და სიმონეთში.

ხულოს მუნიციპალიტეტში-ხიხანის ციხეზე. მოპოვებულია მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანი ნივთიერი

მასალა. სამუზეუმო საგანძური გამდიდრდა უახლესი მონაპოვრებით. შეიქმნა ძვირფასი, მეტად საშური

წყაროთ¬მცოდ¬ნეობითი ბაზა მხარის ძველი ისტორიისა და კულტურის შესწავლისათვის. გამოქვეყნდა

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

დაფინანსებას სააგენტო ახდენა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ქვეპროგრამის ფარგლებში. 2020

წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა არანაკლებ 5 ექსპედიცია. გაგრძელდება გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-

ნაკრძალში, პეტრას ციხეზე, დარჩიძეების, ნამონასტრევისა და ფიჭვნარის ტერიტორიაზე. 

2011 წლიდან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გონიოსა და პეტრას ციხის ბაზაზე

ახორციელებს საგანმანათლებლო-შემეცნებით გაკვეთილებს ბათუმის სხვადასხვა სკოლის

მოსწავლეებისთვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის. ინტერაქციული,

საპრეზენტაციო მასალით მიწოდებული გაკვეთილის ფორმატში მნიშვნელოვნად იზრდება მოზარდის

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

გათვალისწინებით სააგენტო გეგმავს სხვადასხვა სახეობის საინფორმაციო მასალების ბეჭდვასა და

გავრცელებას. აღნიშნული ფორმატი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ინფორმირების ხარისხის გაზრდას

კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში და ცნობიერების ამაღლებას. 

დასახელება
პროდუქტები
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პეტრას ციხის 

კონსერვაცია-

რეაბილიტაცია

1 200000 200 000

გონიოს მუზეუმ-

ნაკრძალის 

განვითარების 

პროექტის შესყიდვა

1 150000 150 000

არქეოლოგიური 

კვლევა-ძიება 

აჭარაში

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების 

მოწყობა

5 22000 110 000

მემკვიდრეობის 

შესახებ საინფორმაციო 

მასალების ბეჭდვა 

(გზამკვლევი, ფლაერი, 

წიგნი)

3 10000,00 30 000

საინფორმაციო-

მარკეტინგული 

ღონისძიებები

3 20000 60 000

27 _ 2 540 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ხიხანის ციხის 

რეაბილიტაცია-

კოსერვაცია

X X

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების 

პროექტის 

შესყიდვა

X X X X

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში 

მყოფი ძეგლების 

რეაბილიტაცია

X X X

აჭარაში არსებული 

ავარიულ 

მდგომარეობაში 

მყოფი ძეგლების 

მცირე 

რეაბილიტაცია

X X X

პეტრას ციხის 

რეაბილიტაცია-

კონსერვაცია

X X X X

მუზეუმ-

ნაკრძალების 

ინფრასტრუქტური

თ მოწყობა

ძეგლების 

პოპულარიზაცია 

და მარკეტინგული 

მხარდაჭერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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გონიოს მუზეუმ-

ნაკრძალის 

განვითარების 

პროექტის 

შესყიდვა

X X X

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების 

მოწყობა

X X

მემკვიდრეობის 

შესახებ 

საინფორმაციო 

მასალების ბეჭდვა 

(გზამკვლევი, 

ფლაერი, წიგნი)

X X

საინფორმაციო-

მარკეტინგული 

ღონისძიებები

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხიხანის ციხეს. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა პეტრას ციხეს.

გაგრძელედება გონიოს ციხის ინფრასტრუქტურული მოწყობა; რეაბილიტირებულია ურბანული სახეობის 8 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.  შეძენილია 5 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პროექტი.

მოწყობილია ხუთი არქეოლოგიური ექსპედიცია;

მომზადებული და გამოცემულია 3 სახეობის საინფორმაცი მასალა მემკვიდრეობის შესახებ;  ორგანიზებულია 

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

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რეაბილიტირებული 

არაურბანული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი

2 ძეგლი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რეაბილიტაციის 

პროექტის შესყიდვა

5 პროექტი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ავარიულ მდგომარეობაში 

არსებული ურბანული 

ძეგლების რეაბილიტაცია

8 შენობა-ძეგლი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მუზეუმების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

გონიოს განვითარების 

პროექტის შესყიდვა
1 პროექტი

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

არქეოლოგიური 

გათხრების გზით 

მუზეუმის ფონდების 

შევსება და ისტორიული 

მტკიცებულებების მოძიება

არქეოლოგიური 

ექსპედიციების მოწყობა
5 ექსპედიცია სააგენტოს მონიტორინგი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

საინფორმაციო-მარკეტინგული 

ღონისძიებები 
3 ღონისძიება

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მემკვიდრეობის შესახებ 

საინფორმაციო მასალების 

ბეჭდვა

3 სახეობის მასალა

სააგენტოს მონიტორინგი, 

მუნიციპალიტეტებთან 

კორესპოდენციები და 

მოქალაქეთა მომართვები

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ - აჭარის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

აჭარაში დაცული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის უძრავი 

ძეგლების 

რეაბილიტაცია და 

კონსერვაცია

ძეგლების 

პოპულარიზაცია და 

ცნობიერების ამაღლება
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

05 14 11

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 7 831 100 1 900 340 1 976 920 1 976 920 1 976 920

სულ ბიუჯეტი: 7 831 100 1 900 340 1 976 920 1 976 920 1 976 920

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022  წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“ 123 620 123 620 123 620 123 620 123 620

სსიპ ,,აჭარის მუზეუმი" 7 336 620 1 776 720 1 853 300 1 853 300 1 853 300

სულ პროგრამა 7 460 240 1 900 340 1 976 920 1 976 920 1 976 920

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

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

სსიპ „აჭარის მუზეუმი“

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“

2022-2025 წლები

სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა თანამედროვე

მოთხოვნილებათა შესაბამისად და მუზეუმებში ფართო საზოგადოების მოზიდვის ხელშეწყობა. 

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

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

ინვენტარიზაცია და პოპულარიზაცია;

კულტურულ ფასეულობათა ექსპერტიზის უზრუნველყოფა.

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

კატეგორიზაცია, ვიზუალურ და საშემსრულებლო თანამედროვე ხელოვნების გამოფენების და საგანმანათლებლო

ღონისძიებების გამართვა.

სამუზეუმო ექსპონატების შეგროვება, მეცნიერული შესწავლა, დაცვა;

• სამეცნიერო სესიებისა და კონფერენციების ჩატარება;

• გასვლითი გამოფენების მოწყობა;

• არქეოლოგიური ექსპედიციების წარმოება;

• ექსპოზიციების რეგულარული განახლება;

•  მრავალფეროვანი სინთეზური პროექტების (გამოფენები,  კამერული კონცერტები, თეატრალიზებული 

წარმოდგენები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენება) განხორციელება;

• დაწყებულია კინო მუზეუმის რეაბილიტაცია.

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოეწყობა არანაკლება 20 გამოფენება/ექსპოზიციები და სხვა შესაბამისი ღონისძიებები.

• გააქტიურებულია მუზეუმებისა და გალერეების  საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა;

• განვითარებულია კულტურული ტურიზმი;

• დაწყებულია კინო მუზეუმის რეაბილიტაცია.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023  წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ 

თანამედროვე 

ხელოვნების 

სივრცე 

მოწყობა არანაკლებ 10 

გამოფენა/ღონისძიება,

გამოჩენილ ადამიანებთან 

შეხვედრები, სემინარები, 

ლექციები;

მოწყობა არანაკლებ 14 

გამოფენა/ღონისძიება,

გამოჩენილ ადამიანებთან 

შეხვედრები, სემინარები, 

ლექციები;

მოწყობა არანაკლებ 14 

გამოფენა/ღონისძიება,

გამოჩენილ ადამიანებთან 

შეხვედრები, სემინარები, 

ლექციები;

მოწყობა არანაკლებ 14 

გამოფენა/ღონისძიება,

გამოჩენილ ადამიანებთან 

შეხვედრები, სემინარები, 

ლექციები;

რაოდენობა

ა(ა)იპ თანამედროვე 

ხელოვნების სივრცე;

დამთვალიერებელი;

ტურისტული სააგენტო 

ა(ა)იპ თანამედროვე 

ხელოვნების სივრცე 

ხელშეკრულებ

ა;

მირება 

ჩაბარების აქტი 

სსიპ აჭარის 

მუზეუმი

მოეწყობა არანაკლებ 17 გამოფენა;

არანაკლებ ერთი ექსპედიცია;

საგამომცემლო საქმიანობა, 

დაიბეჭდება არანაკლებ ერთი 

კატალოგი, ერთი მონოგრაფია და 

შრომების კრებული;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

22 500 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კონფერენცია;

რეაბილიტირებულია კინო 

მუზეუმის შენობა;

მოეწყობა არანაკლებ 18 

გამოფენა;

არანაკლებ ერთი ექსპედიცია;

საგამომცემლო საქმიანობა, 

დაიბეჭდება არანაკლებ ერთი 

კატალოგი, ერთი 

მონოგრაფია და შრომების 

კრებული;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

50 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კონფერენცია.

მოეწყობა არანაკლებ 18 

გამოფენა;

არანაკლებ ერთი ექსპედიცია;

საგამომცემლო საქმიანობა, 

დაიბეჭდება არანაკლებ ერთი 

კატალოგი, ერთი მონოგრაფია 

და შრომების კრებული;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

50 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კონფერენცია.

მოეწყობა არანაკლებ 18 

გამოფენა;

არანაკლებ ერთი ექსპედიცია;

საგამომცემლო საქმიანობა, 

დაიბეჭდება არანაკლებ ერთი 

კატალოგი, ერთი 

მონოგრაფია და შრომების 

კრებული;

მუზეუმს  დაათვალიერებს 

არანაკლებ

50 000 დამთვალიერებელი.

მოეწყობა ერთი კონფერენცია.

რაოდენობა

ტურისტული 

სააგენტოები; 

დამთვალიერე ბლები;

სსიპ აჭარის მუზეუმი
ხელშეკრულებ

ები

გამოფენების, 

ექსპოზიციები და 

სხვა შესაბამისი 

ღონისძიებების 

მოწყობა.

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 14 12

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023  წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 42 178 271 9 747 071 10 810 400 10 810 400 10 810 400

სულ ბიუჯეტი: 42 178 271 9 747 071 10 810 400 10 810 400 10 810 400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ 

მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო 

თეატრი“

2 751 570 650 370 700 400 700 400 700 400

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური 

ანსამბლი არსიანი“

5 118 360 1 278 360 1 280 000 1 280 000 1 280 000

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ 17 526 460 4 026 460 4 500 000 4 500 000 4 500 000

სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის  

სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“
11 176 565 2 416 565 2 920 000 2 920 000 2 920 000

2022 - 2025 წლები

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

სამინისტრო უზრუნველყოფს სასცენო, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების სფეროში პოლიტიკის

განხორციელებას, განვითარების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას. ასევე სასცენო და სამუსიკო

დაწესებულებების განვითარებას; აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სასცენო და სამუსიკო

დაწესებულებების გასტროლებს, უცხოური დასების აჭარაში მიღებას და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების

განხორციელებას.

• ახალი და მაღალმხატვრული ღირებულების თეატრალური და საოპერო სპექტაკლების დადგმა;

• თეატრის რეპერტუარის განახლება;

• კლასიკური მუსიკის, საგუნდო და საოპერო კონცერტების გამართვა;

• ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

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

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

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;

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

სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“;

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“
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სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი 

ბათუმი“
2 965 316 715 316 750 000 750 000 750 000

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლი ხორუმი“
2 640 000 660 000 660 000 660 000 660 000

სულ პროგრამა 42 178 271 9 747 071 10 810 400 10 810 400 10 810 400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• შენარჩუნებულია ქართული ხალხური ფოლკლორი;

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

ტრადიციები.

დაიდგა არანაკლებ 11  ახალი სპექტაკლი;

განხორციელდა გასტროლები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;

ჩატარდება არანაკლებ 20 კონცერტი;

გაზრდილია მაყურებელთა რაოდენობა.

დაიდგა არანაკლებ 16  ახალი სპექტაკლი;

განხორციელდა გასტროლები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ;

ჩატარდება არანაკლებ 36 კონცერტი;
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022  წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025  წელი

სსიპ „ბათუმის 

თოჯინებისა და 

მოზარდ მაყურებელთა 

პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის 

თოჯინებისა და 

მოზარდ 

მაყურებელთა 

პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი“

ხელშეკრუ

ლებები

სსიპ „აჭარის მელიტონ 

კუხიანიძის სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის 

სახელმწიფო 

ანსამბლი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „აჭარის 

მელიტონ კუხიანიძის 

სახელობის 

სიმღერისა და ცეკვის 

სახელმწიფო 

ანსამბლი“

ხელშეკრუ

ლებები

სსიპ „ბათუმის 

სახელმწიფო 

მუსიკალური ცენტრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის 

სახელმწიფო 

მუსიკალური 

ცენტრი“

ხელშეკრუ

ლებები

სსიპ „ბათუმის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „ბათუმის ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

პროფესიული 

სახელმწიფო 

დრამატული 

თეატრი“

ხელშეკრუ

ლებები

სსიპ „აჭარის 

სახელმწიფო 

ვოკალური ანსამბლი 

ბათუმი“;

გასტოლზე მომწვევი 

მხარე;

მაყურებელი

სსიპ „აჭარის 

სახელმწიფო 

ვოკალური ანსამბლი 

ბათუმი“

ხელშეკრუ

ლებები

რაოდენობა

მოეწყობა 

გასტროელები 

ქვეყნის შიგნით და 

საზღვარგარეთ

მოეწყობა  არანაკლებ 8 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით 

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით და 

15 გასტროლი საზღვარგარეთ

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით 

და 15 გასტროლი 

საზღვარგარეთ

ჩატარდება არანაკლებ 18 

გასტროლი ქვეყნის შიგნით 

და 15 გასტროლი 

საზღვარგარეთ

რაოდენობა

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 

1 ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

სასცენო, სამუსიკო  და 

თეატრალური 

ხელოვნების სფეროს 

განვითარება და 

პოპულარიზაცია.

აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში 

მოქმედი სასცენო და 

სამუსიკო 

დაწესებულებების 

გასტროლები 

საქართველოში და 

საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ, 

უცხოური დასების 

აჭარაში მიღება და 

სხვა შესაბამისი 

ღონისძიებების 

განხორციელება.

დაიდგმება ახალი 

სპექტაკლები, 

მოეწყობა 

კონცერტები და 

ფესტივალები

დაიდგმება არანაკლებ 12 ახალი  

სპექტაკლი; 

აღდგება ერთი სპექტაკლი;

დამუშავდება არანაკლებ 4 

ახალი სიმღერა;

ჩატარდება არანაკლებ 39 

კონცერტი;

სზღვარგარეთ მოეწყობა  ა 

არანაკლებ 8 გასტროლი;

აღნიშნულ ღონისძიებებს 

დაესწრება არანაკლებ 162 000 

მაყურებელი;

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 1 

ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

დაიდგემბა არანაკლებ 19 

სპექტაკლი, ჩატარდება 

არანაკლებ 25 კონცერტი და 1 

ფესტივალა, რომელსაც 

დაესწრება მინიმუმ 210 000 

მაყურებელი

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვებ

ის 

მეთოდი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 14 14

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025  წელი

ა/რ ბიუჯეტის შემოსავლები 583 940 133 940 150 000 150 000 150 000

სულ ბიუჯეტი: 583 940 133 940 150 000 150 000 150 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

 დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025  წელი

სულ პროგრამა 583 940 133 940 150 000 150 000 150 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქართული სამწერლო მემკვიდრეობისა და ტრადიციების შენარჩუნება;

ქართული მხატვრული სიტყვის განვითარებისათვის ზრუნვა

2022 - 2025 წლები

ქართული მწერლობისა და სალიტერატურო ცხოვრების  განვითარებისათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა

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

ლიტერატურული საღამოების მოწყობა, ახლად გამოცემული წიგნების პრეზენტაციები,

შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების პროფესიონალურ დაოსტატებაში ხელის შეწყობა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

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

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

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ მწერალთა სახლი
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 6 

ნომრის გამოცემა;

არანაკლებ 5 

წიგნის 

დასახელების 

ბეჭდვა;

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 6 

ნომრის გამოცემა;

არანაკლებ 5 

წიგნის 

დასახელების 

ბეჭდვა;

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 6 

ნომრის გამოცემა;

არანაკლებ 5 

წიგნის 

დასახელების 

ბეჭდვა;

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 6 

ნომრის გამოცემა;

არანაკლებ 5 

წიგნის 

დასახელების 

ბეჭდვა;

რაოდენობა
ხელშეკრულებე

ბი

არანაკლებ  15 

ღონისძიება

არანაკლებ  15 

ღონისძიება

არანაკლებ  15 

ღონისძიება

არანაკლებ  15 

ღონისძიება
რაოდენობა

ხელშეკრულებე

ბი

ქართული სამწერლო 

მემკვიდრეობისა და 

ტრადიციების 

შენარჩუნება;

ჟურნალ 

„ჭოროხის“ 

დაბეჭდვა, 

მხატრული 

ლიტერატურის 

გამოცემა და 

ღონისძიებების 

ჩატარება

ა(ა)იპ 

„მწერალთა 

სახლი“

ა(ა)იპ „მწერალთა 

სახლი“

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 14 15

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023  წელი 2024 წელი 2025 წელი 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 11 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

სულ ბიუჯეტი: 11 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

რაოდენობა
ერთეულის 

საშ. ფასი

სულ 

(ლარი)

1 2 000 000 2 000 000

2 000 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა (სანებართვო 

მოსაკრებელი, სამშენებლო სამუშაოები, ტექნიკური 

ზედამხედველობა, ექსპერტიზა)

შესყიდულია სახელოვნებო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

გაუმჯობესებულია  კულტურის დაწესებულებების  ინფრასტრუქტურა,   შშმ პირებისათვის უზრუნველყოფილია 

კულტურის დაწესებულებებში  თანაბარი ხელმისაწვდომობა და დაწყებულია სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა

მიმდინარეობს  ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 

სულ 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კულტურის დაწესებულების,  კერძოდ, ახალი სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა განათლებისა და მეცნიერების 

ქალაქში.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება: 

- ე.წ.  ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 

(2021-2024 წწ).

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა ( სანებართვო მოსაკრებელი, 

სამშენებლო სამუშაოები, ტექნიკური ზედამხედველობა, ექსპერტიზა)
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ფორმა#2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი
2024  

წელი
2025 წელი

მიმდინარეობს  ბათუმის 

განათლებისა და 

მეცნიერების ქალაქში 

სახელოვნებო სკოლის 

მშენებლობა 

კულტურის 

დაწესებულებების 

მშენებლობა

1 1 1 1 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მიღება-

ჩაბარების აქტი; 

ვიზუალური 

მასალა

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

981 200 245 400 245 400 245 400 245 000

981 200 245 400 245 400 245 400 245 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

981 600 245 400 245 400 245 400 245 400

981 600 245 400 245 400 245 400 245 400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

2022-2025 წლები

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

გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა.

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურის განვითარება,ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

0404

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

გაიზრდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

შპს " გაზეთი აჭარა და ადჟარია"

სულ პროგრამა

მოსახლეობას მიეწოდება სრულყოფილი ინფორმაცია

მიმდინარე მოვლენების ობიექტური და სწორი გაშუქება.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოსახლეობა
შპს "გაზეთი აჭარა 

და ადჟარია"

სტატისტიკური 

აღრიცხვა

გაიზრდება მოსახლეობის 

ინფორმირებულობა

არანაკლებ 

30%

არანაკლებ 

30%

არანაკლებ 

30%

არანაკლებ 

30%
პროცენტი
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022  წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 20243 წელი 2025  წელი

05 15 01 სპორტის სფეროს მართვა 424 200 424 200 424 200 424 200 424 200

05 15 02 სპორტის ხელშეწყობა 3 382 210 3 382 210 3 382 210 3 382 210 3 382 210

3 806 410 3 806 410 3 806 410 3 806 410 3 806 410

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება სულ 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 13 528 840 3 382 210 3 382 210 3 382 210 3 382 210

სულ ბიუჯეტი: 13 528 840 3 382 210 3 382 210 3 382 210 3 382 210

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სპორტული ღონისძიებები 7 980 000 1 995 000 1 995 000 1 995 000 1 995 000

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ 

და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული 

განსაკუთრებული წარმატებების 

წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი 

ჯილდოები

1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000

სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა 

განვითარების ხელშეწყობა
3 225 840 806 460 806 460 806 460 806 460

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა 

სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება
723 000 180 750 180 750 180 750 180 750

სულ პროგრამა 13 528 840 3 382 210 3 382 210 3 382 210 3 382 210

ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები, სპორტული შედეგების  მიხედვით გაიცემა ჯილდოები;   სპორტის  

სახეობების და მასობრივი სპორტის განვითარება. 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 

05 15 02 

სპორტის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტის დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და 

საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა.

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:             2022-2025  წელი

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

ფორმა # 2.1

სპორტის 37 ფედერაცია დაფინანსდა სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში;

საქართველოს, ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, ასევე  კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირებზე 

საქართველოს და აჭარის ნაკრების წევრებმა მიაღწიეს წარმატებებს.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განაცხადის ფორმა
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდები მოემზადებიან ეროვნულ და საერთაშორისო

ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის;

მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტსმენები მატერიალურად იქნებიან წახალისებული;

ხელსაყრელი პირობები იქნება შექმნილი ფიზიკურ-კულტურასა და სპორტში მოზარდთა და

ახალგაზრდობის რეგულარული ჩართულობისათვის;

სპორტის 39 ფედერაცია დაფინანსდება სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის

მისაღებად  და ორგანიზებისათვის.    

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

ტურნირები, ასევე აჭარის სპორტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით

ღონისძიებებში; 

მოხდება სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს

ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა

შეკრებებში, ჩემპიონატებსა და პირველობებში.                                                                                          

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

მუშაკთა, დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა სოციალური მდგომარეობა.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

2022 წელი 2023 წელი 2024  წელი 2025 წელი

აჭარაში მოქმედი 39 სპორტული ფედერაცია 

მხარდაჭერილია

სპორტულ ღონისძიებებში  

მონაწილეობას ღებულობს 

არანაკლებ 4500 სპორტსმენი

სპორტულ ღონისძიებებში  

მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 

4500 სპორტსმენი

სპორტულ ღონისძიებებში  

მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 

4500 სპორტსმენი

სპორტულ ღონისძიებებში  

მონაწილეობას ღებულობს არანაკლებ 

4500 სპორტსმენი

რაოდენობა

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ოლიმპიურ თამაშებში,   მსოფლიოსა  და 

ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში 

დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და 

პირველობებში წარმატებული 

სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით 

წახალისება

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი 

და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი 

და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი 

და მწვრთნელი

ქვეპროგრამით დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე სპორტსმენი 

და მწვრთნელი

რაოდენობა

კორესპოდენციის 

თანდართული 

შეჯიბრების 

ტექნიკური 

ანგარიში და 

სპორტსმენის ან 

მწვრთნელის 
აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა 

ოსტატობის ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული 

გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო 

ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე 

გუნდების ფინანსური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის დამკვიდრება.

 საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, 

ფრენბურთის, წყალბურთის, 

ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, 

ფრენბურთის, წყალბურთის, 

ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, 

ფრენბურთის, წყალბურთის, 

ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

 საანგარიშო პერიოდში ხელბურთის, 

ფრენბურთის, წყალბურთის, 

ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი და 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და 

ძალოსნობის ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

რაოდენობა

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე 

ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელთა 

ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

 იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ 

თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა და  

გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაწევა.

          ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

58 საპენსიო ასაკის სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

16 არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

(50 წელი და ზევით) სპორტის 

მუშაკთა,  სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 

სპორტის მუშაკთა, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა 

და მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

    

       ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 55 საპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, 

მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 19 არასაპენსიო ასაკის 

საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

(50 წელი და ზევით) სპორტის 

მუშაკთა,  სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 

სპორტის მუშაკთა, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა 

და მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

       ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 55 საპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, 

მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 19 არასაპენსიო ასაკის 

საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

(50 წელი და ზევით) სპორტის 

მუშაკთა,  სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 

სპორტის მუშაკთა, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა 

და მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

       ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 55 საპენსიო ასაკის 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, 

მოღვაწეს;

        ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 

დაახლოებით 19 არასაპენსიო ასაკის 

საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელს.  

       საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის 

(50 წელი და ზევით) სპორტის 

მუშაკთა,  სპორტის დამსახურებულ 

მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით გაეწევა 

ერთჯერადი მატერიალური 

მხარდაჭერა;

        ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 

სპორტის მუშაკთა, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა 

და მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი 

გარდაცვალების შემთხვევაში. 

რაოდენობა

შესაბამისი 

ფედერაციის 

კორესპოდენცია 

თანდართული 

დოკუმენტაციით

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორი

აჭარის სპორტის 

დეპარტამენტის 

ფიზიკური 

აღზრდისა და 

სპორტის 

განვითარებისა 

და სპორტული 

ტურიზმის  

განყოფილებები, 

სპორტული 

ფედერაცია

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს

 საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

სპორტის 

დეპარტამენტი
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ფორმა# 3.1

1 70 000

2 48 000

3 35 000

4 44 000

5 54 000

6 22 000

7 49 000

8 34 000

9 35 000

10 35 000

11 32 000

12 36 000

13 84 400

14 38 000

15 75 000

16 30 000

17 59 000

18 60 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 15 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტის დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 995 000

სულ ბიუჯეტი: 1 995 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც ჩატარდება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ასევე აჭარის სპოტსმენები

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

     აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება აჭარაში მოქმედი 39 სპორტული ფედერაცია. 

ქვეპროგრამით სპორტის სფეროში დაფინანსდება აჭარის ჩემპიონატებისა და პირველობების, მსოფლიო და

ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და

სპორტსმენების მონაწილეობა. დაჯილდოვდება წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგების მიხედვით

წარმატებული სპორტსმენები, მწვრთნელები, ფედერაციები და ჟურნალისტები.

დასახელება
სულ თანხა  

(ლარი)

ტანვარჯიშის ფედერაცია

კალათბურთის ფედერაცია

კრივის ფედერაცია

მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

მშვილდოსნობის ფედერაცია

მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი

მძლეოსნობისAფედერაცია

სპორტული ცეკვების ფედერაცია

ველოსპორტის ფედერაცია

ტაეკვონდოს ფედერაცია

ფარიკაობის ფედერაცია

ფრენბურთის ფედერაცია

ფეხბურთის ფედერაცია

ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

ჩოგბურთის ფედერაცია

ცურვის ფედერაცია

ძიუდოს ფედერაცია

ძალოსნობის ფედერაცია
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19 55 000

20 150 000

21 30 000

22 35 000

23 30 000

24 39 000

25 149 000

26 23 000

27 42 000

28 39 000

29 27 000

30 72 000

31 26 000

32 127 000

33 35 000

34 22 000

35 35 000

36 30 000

37 40 000

38 20 000

39 15 000

1 881 400

1 20 000

2 93 600

1 995 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

ჭადრაკის ფედერაცია

ჭიდაობის ფედერაცია

აჭარის სათხილამურო ფედერაცია

ხელბურთის ფედერაცია

მკლავჭიდის რეგიონალური ფედერაცია

ჰოკეის ფედერაცია

მასობრივი სპორტის ფედერაცია

მინი ფეხბურთის ფედერაცია

რაგბის კავშირი

წყალბურთის ფედერაცია

ქართული საბრძოლო ხელოვნება

ფიგურული ციგურაობის  ფედერაცია

საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

ფუტზალისა და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია

ბილიარდის ფედერაცია

აჭარის პარაოლიმპიური კომიტეტი

კარატეს ფედერაცია

კონტაქტური კარატეს ფედერაცია

ტაილანდური კრივის, კიკბოქსინგისა და შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია

ნიჩბოსნობის რეგიონული ფედერაცია

ბადმინტონის ფედერაცია

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში მოქმედი 39 სპორტული ფედერაცია მხარდაჭერილია.

წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოება

სხვადასხვა ხარჯები (გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები არაუმეტეს 9 000 ლარისა)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სპორტული ღონისძიებები 
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარაში მოქმედი 39 

სპორტული ფედერაცია 

მხარდაჭერილია

სპორტულ ღონისძიებებში  

მონაწილეობას ღებულობს 

არანაკლებ 4500სპორტსმენი

რაოდენობა

აჭარის სპორტის 

დეპარტამენტის ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის 

განვითარებისა და 

სპორტული ტურიზმის  

განყოფილებები, სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

სპორტის 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 
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ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 15 02 02

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 400 000

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული 

წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტის დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

სულ ბიუჯეტი: 400 000

სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მატერიალური

წახალისება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წამყვან სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ცხოვრების

ეკონომიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის სახეობების მიხედვით ნაკრები გუნდების

წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა შორის კონკურენციის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის აღწერა:

2022 წელი

ინდივიდუალურ სახეობებში, 2021 წლის განმავლობაში მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებში, ევროპის თამაშებსა

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

და პირველობებში მიღწეული შედეგების მიხედვით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სახეობები

გადანაწილდებიან ჯგუფების მიხედვით: ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე სახეობები გადანაწილდება 2

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

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

არაოლიმპიური სპორტის სახეობები. 

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

თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო და ჭადრაკი (დიდები);

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

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

ციგურაობა, ველოსპორტი, კარატე, ბადმინტონი, ნიჩბოდნობა და ჩოგბურთი. III ჯგუფი: სამბო, აკრობატიკა,

სპორტული ცეკვები, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, კონტაქტური კარატე, საავტომობილო სპორტი,

მეკლდეურობა, მთამსვლელობა, ტაილანდური კრივი, კიკბოქსინგი და ბილიარდი. სპორტული თამაშების

სახეობებში საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული

აჭარის ნაკრები გუნდები დაჯილდოვდებიან ცხრილის შესაბამისად. ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა,

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ღონისძიებაში (შესაბამის სახეობაში, გარდა ჭიდაობის სახეობებისა ბ/რ,

თავისუფალი და ძიუდო მძიმე წონები) მონაწილეობს არანაკლებ 5 სპორტსმენი. ველოსპორტში, ცურვასა და

მძლეოსნობაში ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები გაიცემა სპორტსმენის მიერ მხოლოდ ორ დისტანციაზე

მოპოვებულ შედეგის მიხედვით. მკლავჭიდში ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა სპორტსმენის მიერ

მხოლოდ მარჯვენა ან მარცხენა ხელით ნაჩვენები საუკეთესო შედეგის მიხედვით. 
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№ ადგილი სპორტსმენი
პირადი 

მწვრთნელი

ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელი

4 I 10000 3000

5 II 8000 2400

6 III 6000 1800

7 I 6000 1800

8 II 5000 1500

9 III 4000 1200

10 I 5000 1500

11 II 4000 1200

12 III 3000 900

13 I 4000 1200

14 II 3000 900

15 III 2000 600

16 I 3000 900

17 II 2500 750

18 III 2000 600

19 I 2500 750

20 II 2000 600

21 III 1500 450

1 I 6000 1800

2 II 5000 1500

45. მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში

7. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში

6. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში

II ჯგუფი

3. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

5. ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

სპორტულ კარატეში ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა მხოლოდ მსოფლიო კარატის ფედერაციის (WKF)

წესებით ჩატარებულ შეჯიბრებებში, ერთ რომელიმე წონაში საუკეთესო შედეგის მიხედვით, ხოლო კატაში

გამარჯვების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა მხოლოდ პარა სპორტსმენზე. კონტაქტურ

კარატეში ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა მხოლოდ შინკიოკუშინკაის წესებით ჩატარებულ შეჯიბრებებში, 

ერთ რომელიმე წონაში საუკეთესო შედეგის მიხედვით, ხოლო კატაში გამარჯვების შემთხვევაში ერთჯერადი

ფულადი ჯილდო გაიცემა მხოლოდ პარა სპორტსმენზე. 

I   ჯგუფი

2. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში

1. მსოფლიოს ჩემპიონატი დიდებში
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3 III 4000 1200

4 I 5000 1500

5 II 4000 1200

6 III 3000 900

7 I 5000 1500

8 II 4000 1200

9 III 3000 900

10 I 3000 900

11 II 2500 750

12 III 2000 600

13 I 2500 750

14 II 2000 600

15 III 1500 450

16 I 2000 600

17 II 1500 450

18 III 1000 300

1 I 2500 250 250

2 II 2000 200 200

3 III 1500 150 150

4 I 1500 150 150

5 II 1000 100 100

6 III 800 80 80

7 I 1000 100 100

8 II 800 80 80

9 III 600 60 60

14.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი,  ახალგაზრდები)

13.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

12. ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკებში

15.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი, ჭაბუკები)

11.  ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

II   ჯგუფი

9. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში

8. ევროპის ჩემპიონატი დიდებში

10.  მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში

I   ჯგუფი
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1 I 1500 150 150

2 II 1000 100 100

3 III 800 80 80

4 I 800 80 80

5 II 600 60 60

6 III 500 50 50

7 I 600 60 60

8 II 500 50 50

9 III 400 40 40

1 I 1000 100 100

2 II 800 80 80

3 III 600 60 60

4 I 400 40 40

5 II 300 30 30

6 III 200 20 20

7 I 5000 1000 1 000

8 II 4000 800 800

9 III 3000 600 600

10 I 3000 600 600

11 II 2000 400 400

12 III 1000 200 200

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

400 000

400 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები x x x x

17.  საქართველოს პირველობა  (პირადი, ახალგაზრდები)

III   ჯგუფი

19.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

18.  საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები)

პროდუქტები

20.   საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

16.  საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

21.  საქართველოს  ჩემპიონატი (თამაშების სახეობები, გუნდური)

ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

დასახელება

20. საქართველოს პირველობა (თამაშების სახეობები; გუნდური, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)
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სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს ოლიმპიურ

თამაშებში, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და

პირველობებში.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სპორტსმენების  ფულადი  

ჯილდოებით  წახალისება,  

რომლებმაც  წარმატებით  

იასპარეზეს  ოლიმპიურ 

თამაშებში, მსოფლიოსა  და 

ევროპის ჩემპიონატებში, 

საქართველოში დაგეგმილ 

სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და 

პირველობებში.

ქვეპროგრამით 

დაჯილდოვდება 

დაახლოებით 330-მდე 

სპორტსმენი და 

მწვრთნელი

რაოდენობა

აჭარის სპორტის 

დეპარტამენტის ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის 

განვითარების  განყოფილება, 

სპორტული ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს

 საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

სპორტის 

დეპარტამენტი

კორესპოდენციის 

თანდართული 

შეჯიბრების 

ტექნიკური 

ანგარიში და 

სპორტსმენის ან 

მწვრთნელის 

რეკვიზიტები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 
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ფორმა#3.1

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

39 2351 91 680

45 2259 101 640

32 2091 66 900

45 2015 90 660

46 1500 69 000

22 2525 55 560

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის თანახმად ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთის, ინდორ

ჰოკეის, თავისუფალ ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოსა და ძალოსნობის

ნაკრები გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სამატჩო შეხვედრებში და სასწავლო საწვრთნო შეკრებებში.

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტის დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი

იქნებიან კოორდინატორები ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების

მოგვარების მიზნით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

განხორციელდება სუბსიდირებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი,

ღონისძიების რაოდენობა  და სხვა საკითხები განისაზღვრება დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით.

საქმიანობის აღწერა

პროდუქტები

ფრენბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები)

ხელბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები)

რაგბი (ჭაბუკთა ნაკრები)

წყალბურთი (ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და მცირე ასაკის ჭაბუკთა ნაკრები)

ფეხბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკთა 2 ნაკრები)

კალათბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები და ჭაბუკები)

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდური თამაშების: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის,  

რაგბის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის და ინდივიდუალური სახეობების: ბერძნულ რომაული ჭიდაობის,

თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, ძიუდოს და ძალოსნობის  შემდგომი პოპულარიზაცია და განვითარება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და კადეტთა ნაკრები გუნდების მომზადება

ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება.

სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტის დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 806 460

სულ ბიუჯეტი: 806 460

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 15 02 03

239



26 2262 58 800

11 3164 34 800

11 3164 34 800

10 3282 32 820

22 2525 55 560

11 4495 49 440

12 5400 64 800

806 460

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა 

განვითარების ხელშეწყობა
x x x x

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;

- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

თავისუფალი ჭიდაობა (ჭაბუკები)

მშვილდოსნობა (გოგონები, ბიჭები)

ძიუდო (გოგონები, ბიჭები)

ძალოსნობა (ჭაბუკები)

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

ბერძნულ რომაული ჭიდაობა (ჭაბუკები)

ინდორ ჰოკეი (გოგონები, ბიჭები)
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ფორმა#3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის 

ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა 

ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების 

ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;

- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება.

 საანგარიშო პერიოდში 

ხელბურთის, ფრენბურთის, 

წყალბურთის, ფეხბურთის, 

რაგბის, კალათბურთის, 

ინდორ ჰოკეის, თავისუფალი 

და ბერძნულ რომაული 

ჭიდაობის, მშვილდოსნობის, 

ძიუდოსა და ძალოსნობის 

ნაკრებ გუნდებში 

დაკავებულია არანაკლებ 320 

მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტის 

დეპარტამენტის 

ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის 

განვითარების  

განყოფილება, 

სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს

 საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

სპორტის 

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება, 

მიღება  ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა#3.1

რაოდენობა ერთ. საშუალო ფასი სულ (ლარი)

58 2240 129 939

16 2285 36 561

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 15 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის აღწერა:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული

მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა, არასაპენსიო ასაკის საქართველოს

სპორტის დამსახურებული მწვრთნელების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის

სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ

თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა, საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა,

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის

მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა. საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების,

პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელებისთვის და არასაპენსიო ასაკის

საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა განსაზღვრულია 187,50 ლარი.  

დასახელება

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს 

და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, 

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

პროდუქტები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სულ ბიუჯეტი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

 საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტის დეპარტამენტი

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

180 750ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

2022  წელი

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს დამსახურებულ 

მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის

დამსახურებული მუშაკების, მოღვაწეებისა და მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება, არასაპენსიო ასაკის

საქართველოს  დამსახურებული მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა.

180 750

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასახელება
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9 250

5 000

180 750

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური 

თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის 

ჩემპიონებისა და 

პრიზიორებისთვის, სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

ფინანსური მხარდაჭერა

x x x x

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელთა 

ყოველთვიური ფინანსური 

მხარდაჭერა

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   

სპორტის მუშაკთა,   სპორტის  

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

იუბილეებისა და სხვა 

ღირსშესანიშნავი თარიღების  

აღნიშვნასთან დაკავშირებით 

ერთჯერადი მატერიალური  

მხარდაჭერა

x x x x

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   

სპორტის მუშაკთა,  სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკთა, 

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა 

გარდაცვალების შემთხვევაში 

ოჯახისათვის ერთჯერადი 

დახმარება

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებსა და მწვრთნელებზე

ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი

მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური

დახმარების გაწევა.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,   

სპორტის  დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი 

თარიღების  აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,  

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და 

მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში 

ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის 

დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე 

ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა, 

არასაპენსიო ასაკის საქართველოს 

დამსახურებულ მწვრთნელთა 

ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

 იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ 

თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური მხარდაჭერა და  

გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა 

ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევა.

ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 58 საპენსიო ასაკის

სპორტის დამსახურებულ მუშაკს, მოღვაწეს;

ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 16 არასაპენსიო ასაკის

საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს.  

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით)

სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა,

მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა

ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებით

გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის მუშაკთა,

სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი გარდაცვალების შემთხვევაში. 

რაოდენობა

აჭარის სპორტის 

დეპარტამენტის 

ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის განვითარების  

განყოფილება, 

სპორტული 

ფედერაციები

წლის 

განმავლობაში

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს

 საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

სპორტის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი 

ფედერაციის 

კორესპოდენცია 

თანდართული 

დოკუმენტაციით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა #1

პროგრამუ

ლი კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

05 17
საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, 

გაუმჯობესება
2 036 560 2 036 560 1 988 560 1 988 560 1 988 560

2 036 560 2 036 560 1 988 560 1 988 560 1 988 560სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

245



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0517

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 8 002 240 2 036 560 1 988 560 1 988 560 1 988 560

სულ ბიუჯეტი: 8 002 240 2 036 560 1 988 560 1 988 560 1 988 560

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

საარქივო სამმართველოს მართვა და 

მომსახურების მიწოდება
6 981 040 1 745 260 1 745 260 1 745 260 1 745 260

საარქივო დოკუმენტების  ელექტრონული 

არქივის შექმნა
1 021 200 291 300 243 300 243 300 243 300

სულ პროგრამა 8 002 240 2 036 560 1 988 560 1 988 560 1 988 560

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო ფონდის დიგიტალიზაცია, ელექტრონული არქივის შექმნა. საარქივე მასალების სტანდარტების შესაბამისი

დაცვა,  ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებული მომსახურება.

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საარქივო სამმართველო

2022-2025წლები

საარქივო მასალების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული

წესით აღრიცხვა, სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, დოკუმენტების

მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო და ელექტრონული

საარქივო ფონდის შექმნა, არქივში დაცული დოკუმენტების საფუძველზე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე მომსახურება.

ისტორიულად ღირებული საარქივო დოკუმენტების გამოფენის მოწყობა.ურთიერთთანამშრომლობა საზღვარგარეთის

არქივებთან და საქართველოს შესახებ არსებული დოკუმენტების შემოტანა.ისტორიის ამსახველი მასალების გამოვლენა

ჟურნალისა და ბუკლეტების გამოსაცემად. სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

საარქივო სამმართველომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის  

უზრუნველყოფის,  საქმისწარმოების ორგანიზაციის,  დოკუმენტების გამოყენებისა და პუბლიკაციის, სამეცნიერო 

მეთოდური   მუშაობისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცებისათვის.      

გარკვეული სამუშაოები იქნება შესრულებული საარქივო დოკუმენტების დაცვის, აღრიცხვისა და შენახვის პირობების 

გაუმჯობესების,  საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შექმნის და განვითარების, საქმისწარმოების სრულყოფის,   

დოკუმენტების ფორმირებისა და მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განვითარება განმტკიცების მიზნით.   
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023წელი 2024წელი 2025წელი

ელექტრონული 

არქივის შექმნა, 

გაუმჯობესებული 

მომსახურება

გაციფრული 

დოკუმენტების  

რაოდენობა

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   

2300000 

გვერდი.                                   
რაოდენობა

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებისა 

და 

დიგიტალიზაციის 

განყოფილება

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

საარქივო 

სამმართველო

მონაცემთა ბაზა

მოგროვების 

მეთოდი

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 051702

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

22 9480 208560

5 6000 30000

1 4740 4740

48000

291300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

პერსონალის დაქირავება X X X X

დოკუმენტების დასკანერება X X X X

დოკუმენტების ანოტირებისა და 

დამუშავების პროგრამა
X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა 

პროდუქტები

291300

პერსონალის დაქირავება (1 წლით )

პერსონალის დაქირავება (6 თვით)

საარქივო დოკუმენტების (ქაღალდის ფუძიანი) ციფრული ვერსიის შექმნა,  დასკანერებული ფაილების 

ტექნიკური დამუშავება, ტექნიკური რევიზია,  ანოტირება, ელექტრონული ფაილების თავმოყრა სპეციალურ 

პროგრამაში. 

პერსონალის დაქირავება ტერიტორიულ ორგანოებში 

(1 წლით )

დოკუმენტების ანოტირებისა და დამუშავების 

პროგრამა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საარქივო დოკუმენტების დაცულობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

სულ ბიუჯეტი:

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

საარქივო დოკუმენტების  ელექტრონული არქივის შექმნა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საარქივო სამმართველო

291300

2022 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

დასახელება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საარქივო დოკუმენტების ელ. ფორმატში 

გადაყვანა. დასკანერებული გვერდების 

რაოდენობა

 2300000 გვერდი.                                                                                                                           რაოდენობა

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებისა და 

დიგიტალიზაციის 

განყოფილება

წლიური

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება საარქივო 

სამმართველო

მონაცემთა ბაზა
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება

2022 წელის 

პარამეტრი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024  წელი 2025  წელი

05 18 01 სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 875 300 875 300 875 300 875 300 875 300

05 18 02
არაფორმალური განათლებისა და  თავისუფალი 

დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა
423 500 423 500 661 100 661 100 661 100

05 18 03
ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და 

მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა
224 300 224 300 242 600 242 600 242 600

05 18 04
კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული 

ინიციატივების მხარდაჭერა
204 000 204 000 397 000 397 000 397 000

05 18 05
ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-კულტურული 

განვითარების  მხარდაჭერა
277 900 277 900 263 900 263 900 263 900

2 005 000,0 2 005 000,0 2 439 900,0 2 439 900,0 2 439 900,0

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

 პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი
2025 

წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 406 800 423 500 661 100 661 100 661 100

სულ ბიუჯეტი: 2 406 800 423 500 661 100 661 100 661 100

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი
2025 

წელი

ქვეპროგრამა 1- ლაშქრობა და ბანაკები 1 133 000 215 300 305 900 305 900 305 900

ქვეპროგრამა 2 -გართობა და შემეცნება 1 273 800 208 200 355 200 355 200 355 200

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 2 406 800 423 500 661 100 661 100 661 100

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზება არაფორმალურ გარემოში.

ახალგაზრდები ფორმალურ, საბაზისო განათლებასთან ერთად, რასაც იღებენ სკოლებში, უმაღლეს თუ

პროფესიულ სასწავლებლებში, აგრეთვე გაიღრმავებენ ცხოვრებისეულ უნარ-ჩვევებსაც. პროგრამა ემსახურება

არა მხოლოდ განათლების მიღებას, არამედ ამ ცოდნის გამოვლენისა და გაღრმავების ხელშეწყობას. პროგრამა

მოიცავს: შემეცნებით ღონისძიებებსა და კომპლექსურ აქტივობებს, რომლებიც ახალგაზრდებს დაეხმარება

გამოავლინონ და განავითარონ თავიანთი ინტელექტუალური, შემოქმედებითი და ფიზიკური

შესაძლებლობები. აგრეთვე პროგრამა გულისხმობს გასართობ-შემეცნებითი აქტივობების ორგანიზებას, რაც

ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას შეუთავსონ ერთმანეთს სამუშაოს, სწავლის, დასვენებისა და გართობის

კომპონენტები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მქონე ახალგაზრდების

თავშეყრა და მათთვის გართობისა და დასვენების ალტერნატიული საშუალებების შეთავაზება. 

არაფორმალური განათლებისა და  თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

2022-2025 წლები

პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას და

მათ შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, ქვეყნის

რეკრეაციული ლოკაციების გაცნობა/პოპულარიზაციას, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას,

ახალგაზრდებისთვის თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობას, გართობისა და დასვენებისთვის

არაფორმალური გარემოს შექმნას, აქტიური ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

პროგრამის დასახელება:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

05 18 02
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების გააქტიურება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის ხელშეწყობა, ცხოვრებისეული უნარ-

ჩვევების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია,

გართობისა და დასვენებისთვის არაფორმალური გარემოს შექმნა, აქტიური ცხოვრების წესის

პოპულარიზაცია. პროგრამაში ჩართული იქნება   5780-მდე  ახალგაზრდა.

გააქტიურებული ახალგაზრდობა, ეფექტურად გამოყენებული თავისუფალი დრო, ამაღლებული

ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევები, გართობისა და დასვენებისთვის შექმნილი ალტერნატიული პირობები,

გამოვლენილი აქტიური ახალგაზრდები და ამაღლებული ცნობიერება.
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 ფორმა # 2.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

2022 2023 2024 2024

გააქტიურებულია 

ახალგაზრდობა, 

ეფექტურად გამოყენებულია 

თავისუფალი დრო, 

ამაღლებულია 

ცხოვრებისეული უნარ-

ჩვევები.  ორგანიზებულია 

ბანაკები, ლაშქრობები და 

შემეცნებითი ტურები.

ახალგაზრდებს შორის  

დამყარებულია 

კომუნიკაცია

ქვეპროგრამაში 

ჩართული 

იქნება 

 280-მდე  

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული 

იქნება 

 280-მდე  

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული 

იქნება 

 280-მდე  

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული 

იქნება 

 280-მდე  

ახალგაზრდა

გააქტიურებულია 

ახალგაზრდობა, გართობისა 

და დასვენებისთვის 

შექმნილია ალტერნატიული 

პირობები, გამოვლენილია 

აქტიური ახალგაზრდები და 

ამაღლებულია ცნობიერება.

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

5500 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

6500 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

6500 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

6500 

ახალგაზრდა

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გააქტიურებული 

ახალგაზრდობა, 

ეფექტურად 

გამოყენებული 

თავისუფალი დრო, 

ამაღლებული 

ცხოვრებისეული უნარ-

ჩვევები, გართობისა და 

დასვენებისთვის 

შექმნილი 

ალტერნატიული 

პირობები, 

გამოვლენილი აქტიური 

ახალგაზრდები და 

ამაღლებული 

ცნობიერება

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული 

ცენტრი

სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

ხელშეკრულება 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
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ფორმა # 3.1

05 18 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ლიდერთა სკოლა - აღნიშნული ბანაკი გულისხმობს 14 - დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდების მონაწილეობას

(აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე აჭარის

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და

პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებსა და მოსწავლეები), რომელთა შერჩევა მოხდება კონკურსის სახით

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ შექმნილი კომისიის მეშვეობით. ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში

ლიდერული უნარ-ჩვევების დანერგვა და გაძლიერება. აღნიშნულ პროცესს გაუძღვებიან სერტიფიცირებული

ტრენერები. ჩატარდება შემდეგი სახის ტრენინგ-სემინარები: ლიდერული უნარ-ჩვევების შესახებ ჯგუფში მუშაობა,

პროექტის წერა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კომუნიკაბელურობა, პრეზენტაბელურობა. ღონისძიება

განხორციელდება დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებს

ჩაუტარდებათ ტესტირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

215 300

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

არაფორმალური განათლებისა და  თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ლაშქრობა და ბანაკები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას და

მათ შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, პატრიოტული

სულისკვეთების ამაღლებას, ქვეყნის რეკრეაციული ლოკაციების გაცნობა/პოპულარიზაციას,

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას.

ლაშქრობა - ღონისძიება გულისხმობს წინასწარ შედგენილი მარშრუტის მიხედვით ფეხით მსვლელობას მაღალმთიან

რეგიონებში. 14-29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მსგავსი ტიპის

აქტივობებით, საშუალება მიეცემათ გამოცადონ თავიანთი შესაძლებლობები ექსტრემალურ პირობებში. კომისიის

მიერ შერჩეულ კონტიგენტს ლაშქრობამდე ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი. მარშრუტის რუქები შემუშავდება

ცენტრის მიერ პროფესიონალ მთამსვლელებთან და გიდებთან ერთად. მარშრუტის სირთულე და დატვირთვა

დამოკიდებული იქნება აპლიკანტების ასაკობრივ ჯგუფზე. ღონისძიების ფარგლებშიც მოხდება საბანაკე

აღჭურვილობის შეძენა, გიდებისა და ტრენერების მომსახურება, მონაწილეთა ტრანსპორტირება, კვება და ა.შ. სულ

ჩატარდება ხუთი ლაშქრობა. ღონისძიება განხორციელდება დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით,

საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებს ჩაუტარდებათ ტესტირება.

შემეცნებითი ტურები - აღნიშნული ღონისძიების მთავარი პრინციპია "ჯერ შენი ნახე", რომელიც გულისხმობს ქვეყნის

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონახულებას და ახალგაზრდებში ეროვნული ღირსშესანიშნაობებისადმი

ინტერესის გაღვივებას. ტურების განმავლობაში 14-29 წლის ჩათვლით (აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები) ახალგაზრდებისთვის დაგეგმილია გონებრივი და ფიზიკური

დატვირთვის გასართობ-შემეცნებითი აქტივობები. წლის განმავლობაში დაგეგმილია ოთხი ტურის ჩატარება,

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. მონაწილეთა შერჩევა მოხდება კომისიის მიერ. ღონისძიების ფარგლებში

განხორციელდება ახალგაზრდების ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება, ღირსშესანიშნავი ადგილების მონახულება.

ღონისძიება განხორციელდება დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში

ბენეფიციარებს ჩაუტარდებათ ტესტირება.

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 215 300

სულ ბიუჯეტი:
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საშ. 

რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 39 500 39500

5 9 600 48 000

4 14 700 58 800

1 16 000 16 000

1 45 000 45 000

1 800 8 000

215 300

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ლიდერთა სკოლა x x

ლაშქრობა x x

შემეცნებითი ტურები x x

წამო მთაში x x

თანამედროვე გამოწვევების აკადემია x x

წამო მთაში - ღონისძიება გულისხმობს ქალაქად მცხოვრები ახალგაზრდების გაგზავნას მაღალმთიან

მუნიციპალიტეტებში, თავიანთ თანატოლებთან 10 დღემდე ვადით, ისინი გაეცნობიან იმ გარემოს, სადაც მათ

თანატოლებს ყოველდღიურად უწევთ ცხოვრება, ღონისძიება ხელს შეუწყობს მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების

პოპულარიზაციას და ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობების დამყარებასა და განმტკიცებას. ღონისძიების

ფარგლებში განხორციელდება მონაწილე ახლაგაზრდების ტრანსპორტირება,     კვების   მომსახურება   და   სხვა.

გააქტიურებული ახალგაზრდობა, ეფექტურად გამოყენებული თავისუფალი დრო, ამაღლებული 

ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევები.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

შემეცნებითი ტურები

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

ლიდერთა სკოლა

ლაშქრობა

წამო მთაში

თანამედროვე გამოწვევების აკადემია

თანამედროვე გამოწვევების აკადემია - გულისხმობს 25-მდე ახალგაზრდის (18-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ.

ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, ასევე უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული

სასწავლებლების სტუდენტები და მოსწავლეები) ჩართვას საბანაკე ტიპის შემეცნებით ღონისძიებაში, ახალგაზრდები

მიიღებენ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას ინოვაციური ტექნოლოგიების მიმართულებით. გაეცნობიან

თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავების სხვადასხვა გზას. სასწავლო მოდული დატვირთული იქნება რეალისტური

სიმულაციებით. ღონისძიება განხორციელდება დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საჭიროების

შემთხვევაში ბენეფიციარებს ჩაუტარდებათ ტესტირება. 

დასახელება

პროდუქტები

ქვეპროგრამას მონიტორინგს გაუწევს კოორდინატორი. 
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გააქტიურებულია ახალგაზრდობა, 
ეფექტურად გამოყენებულია 

თავისუფალი დრო, ამაღლებულია 
ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევები. 

ორგანიზებულია ბანაკები, 

ლაშქრობები და შემეცნებითი 

ტურები. 

 ახალგაზრდებს შორის  

დამყარებულია კომუნიკაცია

ქვეპროგრამაში ჩართული 

იქნება 
280-მდე  ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 
ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, 

ხელშეკრულება
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ფორმა # 3.1

05 18 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

1 85 000 85 000

1 75 000 75 000

1 35 000 35 000

1 500 6 000

დასახელება

პროდუქტები

სტუდენტური ფესტივალი

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ქვეპროგრამის კოორდინატორი 

აჭარის ღია სასკოლო ჩემპიონატი

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე - ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს ევროპის ქვეყნებში რიგი აქტივობებით

აღნიშნავენ. ღონისძიებაზე დასწრებას შეძლებს რეგიონის ყველა ახალგაზრდა. ღონისძიებას ექნება ფესტივალის სახე, სადაც

ახალგაზრდებისთვის დაიგეგმება მრავალფეროვანი პროგრამა, რათა ჩვენი რეგიონიც შეუერთდეს ამ დღის აღნიშნვნის

ტრადიციას. გაჟღერდება აგრეთვე აქტუალური საკითხები, რომელიც შესაბამისობაში იქნება გაეროს მიერ შერჩეულ

ყოველწლიურ თემატიკასთან. ღონისძიების ბიუჯეტი მოხმარდება ორგანიზებულ აქტივობებს, შესაბამისი ინვენტარის

შეძენას, დეკორაციების დამზადებას, შეჯიბრებებს, პრიზებს, მუსიკალურ გაფორმებას, წამყვანისა და კოორდინატორების

ჰონორარს.

აჭარის ღია სასკოლო ჩემპიონატი - ღონისძიება გულისხმობს იუმორისტული შეჯიბრებების მოწყობას. რომლის

ორგანიზებას უზრუნველყოფს ექსკლუზივის საფუძველზე ა(ა)იპ საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი,

აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის სკოლების მიერ წარმოდგენილ გუნდებს ჩაუტარდებათ მასტერკლასები სასცენო

ხელოვნებაში, ისწავლიან იუმორისტული ნომრების წერას. გაიმართება ფინალური შეჯიბრებები, გამარჯვებულ გუნდს

გადაეცემა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის თასი, ღონისძიებას წარუძღვებიან ცნობილი სახეები. გამარჯვებულების

გამოვლენა   მოხდება   სპეციალურად    მოწვეული   ჟიურის   მეშვეობით.    

სტუდენტური ფესტივალი - ღონისძიების ფარგლებში რეგიონის უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების

სტუდენტებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა ტიპის კულტურული, გასართობ-შემეცნებითი, ფიზიკური აქტივობები და

შეჯიბრებები. შეჯიბრში გამარჯვებულ სტუდენტებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები. ღონისძიების ბიუჯეტი

გათვალისწინებულია სხვადასხვა აქტივობებზე, შესაბამის ინვენტარის შეძენაზე, შეჯიბრებების ორგანიზებაზე, პრიზებზე,

მუსიკალურ გაფორმებასა და ღონისძიების კოორდინატორების ჰონორარზე. 

ქვეპროგრამას მონიტორინგს გაუწევს კოორდინატორები. 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

არაფორმალური განათლებისა და  თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გართობა და შემეცნება

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობას, გართობისა

და დასვენებისთვის არაფორმალური გარემოს შექმნას, აქტიური ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 208 200

სულ ბიუჯეტი: 208 200
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1 600 7 200

208 200

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე x

სტუდენტური ფესტივალი x x

აჭარის ღია სასკოლო ჩემპიონატი x x

    გააქტიურებული ახალგაზრდობა, ეფექტურად გამოყენებული თავისუფალი დრო, გართობისა და 

დასვენებისთვის შექმნილი ალტერნატიული პირობები, გამოვლენილი აქტიური ახალგაზრდები და ამაღლებული 

ცნობიერება.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის კოორდინატორი 

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

258



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გააქტიურებული 

ახალგაზრდობა, 

ეფექტურად 

გამოყენებული 

თავისუფალი 

დრო,გართობისა და 

დასვენებისთვის 

შექმნილი 

ალტერნატიული 

პირობები, გამოვლენილი 

აქტიური ახალგაზრდები 

და ამაღლებული 

ცნობიერება.

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ  5500 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი, 

ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 18 03

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 952 100 224 300 242 600 242 600 242 600

სულ ბიუჯეტი: 952 100 224 300 242 600 242 600 242 600

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1 - კონფერენციები და ფორუმები 670 100 176 300 164 600 164 600 164 600

ქვეპროგრამა 2 - მოხალისეობა 282 000 48 000 78 000 78 000 78 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 952 100 224 300 242 600 242 600 242 600

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია - საერთაშორისო გამოცდილების მიღება და კავშირების დამყარება

სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც ანვითარებს ახალგაზრდას. ეს იქნება უნარ-ჩვევების განვითარება,

მულტიკულტურული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ტოლერანტობა თუ სხვადასხვა გლობალურ პროექტებში

ჩართვის შესაძლებლობა, აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი განახორციელებს

აქტივობებს, რომლებიც მოიცავს: ვორქ-შოპებისა და ლექციების ორგანიზებას. აღნიშნული პროექტები ხელს

შეუწყობს ახალგაზრდებში  ცნობიერებისა  და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას.

საერთაშორისო გამოცდილების მიღება და კავშირების დამყარება მოტივაციის ამაღლება, ცნობიერებისა და

სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება.  პროგრამაში ჩართული იქნება 310 ახალგაზრდა.

გააქტიურებული მოხალისეობრივი საქმიანობა, მიღებულია პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, მიღებული

საერთაშორისო გამოცდილება, დამყარებული საერთაშორისო კავშირები, მოტივირებული და ინფორმირებული

ახალგაზრდები. 

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების ინტერნაციონალზიაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში მოტივაციის

ამაღლება, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და კავშირების დამყარება, ახალგაზრდებში ცნობიერებისა

და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება, მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა.
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2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მიღებული 

საერთაშორისო 

გამოცდილება, 

დამყარებული 

კავშირები,  

მოტივირებული და 

ინფორმირებული 

ახალგაზრდები.

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

160 

ახალგაზრდა 

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

160 

ახალგაზრდა 

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 160 

ახალგაზრდა 

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

160 

ახალგაზრდა 

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრ

დობის 

რეგიონულ

ი ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობი

ს რეგიონული 

ცენტრი

ხელშეკრულე

ბა. მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

გააქტიურებული 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა, 

მიღებული 

პრაქტიკული       

უნარ-ჩვევები, 

ამაღლებული 

ცნობიერება და 

სოციალური 

პასუხისმგებლობა.

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

150 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

200 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 200 

ახალგაზრდა

ჩართული 

იქნება 

არანაკლებ 

200 

ახალგაზრდა

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრ

დობის 

რეგიონულ

ი ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობი

ს რეგიონული 

ცენტრი

ხელშეკრულე

ბა. მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

გააქტიურებული 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა,  მიღებულია 

პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები. მიღებული 

საერთაშორისო 

გამოცდილება, 

დამყარებული კავშირები,   

ამაღლებული ცნობიერება 

და სოციალური 

პასუხისმგებლობა.

ფორმა # 2.2
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 18 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კონფერენციები და ფორუმები

საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი - აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ 18-29 წლის ჩათვლით აჭარის

ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული

სასწავლებლების სტუდენტები, მოსწავლეები და უცხოელი ახალგაზრდები, რაც ხელს შეუწყობს მათ შორის კულტურულ-

შემეცნებითი და ინტელექტუალური ღირებულებების გაცვლას. ღონისძიების პირველ ეტაპზე ჩატარდება ლექცია,

რომელსაც წარუძღვებიან სერთიფიცირებული ტრენერები და სპიკერები. კონფერენციის შემდეგ ეტაპზე ახალგაზრდებს

მიეცემათ საშუალება იმსჯელონ მიმდინარე საკითხებზე. მესამე ეტაპი დაეთმობა არაფორმალური გარემოს შექნას

გართობისა და დასვენებისთვის. ადგილობრივ მონაწილეთა შერჩევა მოხდება სამოტივაციო წერილისა და გასაუბრების

საფუძველზე, ხოლო უცხოელი მონაწილეების მოწვევა მოხდება სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

სამსჯელო თემა შეირჩევა ცენტრის მიერ თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე. მომხსენებლების შერჩევა მოხდება მათი

კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება დარბაზის ქირაობა,

ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება, მოწვეული მომხსენებლის/ების ჰონორარის ანაზღაურება და ა.შ. საჭიროების

შემთხვევაში, შერჩეულ მონაწილეებსა და ტრენერებს ჩაუტარდებათ კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული
ინფექციის (COVID-19) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, 

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 176 300

176 300სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანია ინტერნაციონალზიაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში მოტივაციის ამაღლება, საერთაშორისო

გამოცდილების გაზიარება და კავშირების დამყარება. მოტივირებული და ინფორმირებული ახალგაზრდები,

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა.

საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა - ღონისძიება გულისხმობს ახალგაზრდების

ჩართულობის ხელშეწყობას საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში. მონაწილეთა შერჩევა მოხდება

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ კონკურსის წესით. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 14-დან 29 წლის ჩათვლით

აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული

სასწავლებლების სტუდენტებსა და მოსწავლეებს. ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის ავია ბილეთისა და

საჭირიოების  შემთხვევაში   საწევროს თანხის ანაზღაურება მოხდება ერთჯერადი გასაცემის სახით. 

    ავიაბილეთების შემთხვევაში არაუმეტეს 1300 ლარისა და საწევროს შემთხვევაში არაუმეტეს 1700 ლარისა.
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საშ. რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 75 000 75 000

1 40 000 40 000

5 10 000 50 000

1 480 4 800

1 650 6 500

176 300

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საერთაშორისო  ახალგაზრდული ფორუმი x x

 საერთაშორისო პროექტებსა და 
ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა

x x x x

მუნიციპალური ფორუმი x x

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

მუნიციპალური ფორუმი - ღონისძიება გულისხმობს აჭარის ხუთ მუნიციპალიტეტში : ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური,

ქობულეთი, ადგილობრივი ფორუმების ორგანიზებას. ფორუმი თითოეულ მუნიციპალიტეტში ჩატარდება 2-2 დღის

განმავლობაში, ფორუმის პირველ ეტაპზე ჩატარდება ლექცია, რომელსაც წარუძღვებიან სერთიფიცირებული ტრენერები

და სპიკერები. ფორუმის მეორე ეტაპზე ახალგაზრდებს მიეცემათ საშუალება იმსჯელონ მიმდინარე საკითხებზე. სამსჯელო

თემა შეირჩევა ცენტრისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების მიერ თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე.

მომხსენებლების შერჩევა მოხდება მათი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით. ღონისძიების ფარგლებში

განხორციელდება ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება, მოწვეული მომხსენებლის/ების ჰონორარის ანაზღაურება და ა.შ.

აღნიშნულ ფორუმებში მონაწილეობის მიღება შეეძლება 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე

არსებული აკრედიტირებულ უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებს,

მოსწავლეებს. საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ მონაწილეებსა და ტრენერებს ჩაუტარდებათ კორონავირუსით (SARS-CoV-

2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.

მუნიციპალური ფორუმი

     მიღებული საერთაშორისო გამოცდილება, დამყარებული კავშირები,  მოტივირებული და ინფორმირებული 

ახალგაზრდები.

დასახელება

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამას მონიტორინგს გაუწევს კოორდინატორები. 

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

საერთაშორისო  ახალგაზრდული ფორუმი

საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მხარდაჭერა
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მიღებული საერთაშორისო 

გამოცდილება, 

დამყარებული კავშირები,  

მოტივირებული და 

ინფორმირებული 

ახალგაზრდები.

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 160 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,

ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2
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ფორმა # 3.1

05 18 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

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

1 36 000 36 000

1 1 000 12 000

48 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

YRC კლუბი x x x

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მოხალისეობა

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 48 000

სულ ბიუჯეტი: 48 000

 გააქტიურებული მოხალისეობრივი საქმიანობა, მიღებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ამაღლებული 

ცნობიერება და სოციალური პასუხისმგებლობა.

    ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ცნობიერებისა და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება,  მათი  

გააქტიურება. მოხალისეობრივი საქმიანობის პოპულარიზაცია.

YRC კლუბი - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია მოხალისეთა კლუბის შექმნა, რომელშიც გაწევრიანება

შეეძლებათ 16-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს

მოქალაქეებს, მოხალისეები შეირჩევიან სპეციალურად შექმნილი სააპლიკაციო ფორმის მეშვეობით. ახალგაზრდები

ჩაერთვებიან სხვადასხვა მოხალისეობრივი აქტივობების დაგეგმვის, ორგანიზებისა და განხორციელების პროცესში.

აღნიშნული პროექტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდების გააქტიურებას და სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდას.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოხალისეების გადამზადება და საჭიროების შემთხვევაში მათი ეკიპირება. აქტიური

მოხალისეებს გადაეცემათ პრიზები და ა.შ. 

დასახელება

პროდუქტები

YRC კლუბი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამას მონიტორინგს გაუწევს კოორდინატორი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორი
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გააქტიურებული 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა, მიღებული 

პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები, ამაღლებული 

ცნობიერება და 

სოციალური 

პასუხისმგებლობა.

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 150 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,

ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 395 000 204 000 397 000 397 000 397 000

სულ ბიუჯეტი: 1 395 000 204 000 397 000 397 000 397 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1- კარიერული განვითარების 

ხელშეწყობა
932 000 122 000 270 000 270 000 270 000

ქვეპროგრამა 2 -ახალგაზრდული ინიციატივების 

მხარდაჭერა
463 000 82 000 127 000 127 000 127 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 1 395 000 204 000 397 000 397 000 397 000

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება:

 ახალგაზრდების გადამზადება, ახალგაზრდა სტარტ-აპერების  მხარდაჭერა ახალგაზრდების წახალისება, 

სამუშაო გამოცდილების მიღება. 

ახლგაზრდებს მიღებული აქვს საერთაშორისო გამოცდილება, უცხო ენის პრაქტიკა და სხვადასხვა უნარ-

ჩვევები, სამუშაო გამოცდილებასთან ერთად მიღებული აქვს სტაჟირება 6 თვემდე ვადით. ამაღლებულია

მოტივაცია, გაძლიერებული ახალგაზრდული ეკონომიკა. მხარდაჭერილია არანაკლებ 5 პროექტი.  

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო გამოცდილების მიღება, სხვადასხვა პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განვითარება, სამუშაო გამოცდილების მიღება, მცირე სამეწარმეო ინიციატივების მხარდაჭერა,

კვალიფიკაციის ამაღლება და ახალგაზრდების წახალისება, ახალგაზრდული ეკონომიკის მხარდაჭერა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საზაფხულო სკოლაში ახალგაზრდების გაგზავნა საზღვარგარეთ

სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც ისინი აიმაღლებენ ცოდნასა და გამოცდილებას,

განხორციელდება ახალგაზრდების გადამზადება, სხვადასხვა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება,

სამუშაო გამოცდილების მიღება, აგრეთვე მოხდება ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერებისათვის

სამეწარმეო  საქმიანობის მხარდაჭერა.

2022-2025 წლები

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 18 04
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2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

15- მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს  

საერთაშორისო 

გამოცდილება, უცხო  

ენის  პრაქტიკა და 

სხვადასხვა უნარ-

ჩვევები; 

20 -  მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს 

სამუშაო გამოცდილება,   

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 35 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 130 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 130 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 130 

ახალგაზრდა

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრდობი

ს რეგიონული 

ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

ხელშეკრულე

ბა,  მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

მხარდაჭერილია   

სამეწარმეო საქმიანობა, 

ამაღლებულია  მოტივაცია,

მხარდაჭერილია  

ახალგაზრდა 

მეწარმეებისა   და 

სტარტ-აპერების 

არანაკლებ 5 

პროექტი, 

მხარდაჭერილია  

ახალგაზრდა 

მეწარმეებისა   და 

სტარტ-აპერების 

არანაკლებ 10 

პროექტი, 

გამომგონებელთა 

და მეცნიერთა 

არანაკლებ სამი 

იდეა  ან პროექტი

მხარდაჭერილია  

ახალგაზრდა 

მეწარმეებისა   და 

სტარტ-აპერების 

არანაკლებ 10 

პროექტი, 

გამომგონებელთა 

და მეცნიერთა 

არანაკლებ სამი 

იდეა  ან პროექტი

მხარდაჭერილია  

ახალგაზრდა 

მეწარმეებისა   და 

სტარტ-აპერების 

არანაკლებ 10 

პროექტი, 

გამომგონებელთა 

და მეცნიერთა 

არანაკლებ სამი 

იდეა  ან პროექტი

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრდობი

ს რეგიონული 

ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

ხელშეკრულე

ბა. მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

15- მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს  

საერთაშორისო 

გამოცდილება, უცხო  ენის  

პრაქტიკა და სხვადასხვა 

უნარ-ჩვევები; 

20 -  მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს სამუშაო 

გამოცდილება,   

 მხარდაჭერილია   

სამეწარმეო საქმიანობა, 

ამაღლებულია  მოტივაცია,

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 18 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 122 000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კარიერული განვითარების ხელშეწყობა

122 000

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა - გულისხმობს ახალგაზრდების ანაზღაურებად სტაჟირებას 6 თვემდე ვადით

კერძო კომპანიებში. ადაპტირებული გრაფიკის მეშვეობით 20 - 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ

სამუშაო გამოცდილებასთან ერთად მიიღონ ანაზღაურება. ახალგაზრდების შერჩევა მოხდება ცენტრის მიერ სხვადსხვა

კომპანიებთან თანამშრომლობით. იმისათვის, რომ აპლიკანტი დასაქმდეს კონკრეტულ პოზიციაზე, მისი თეორიული

ცოდნა და პროფილი უნდა შეესაბამებოდეს, კომპანიების მიერ მოწოდებული ვაკანსიების მოთხოვნებს. მონაწილეობის

მიღება შეუძლიათ 20-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის

სტუდენტის ან კურსდამთავრებულის სტატუსი. ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია დასაქმებული

ახალგაზრდების ანაზღაურების წილის თანადაფინანსება. ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე,

კერძო კომპანიები უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების სტაჟირების ანაზღაურებას. ღონისძიების ფარგლებში 20-მდე

ახალგაზრდა აიმაღლებს კვალიფიკაციას.  

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა - წლის განმავლობაში მოხდება 7-21 დღით, ახალგაზრდების გაგზავნა

საზღვარგარეთ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც ისინი აიმაღლებენ ცოდნასა და

გამოცდილებას. ახალგაზრდები შეირჩევიან კონკურსის წესით, ახალგაზრდული ცენტრის მიერ სპეციალურად

შედგენილი კომისიის მეშვეობით. დაგეგმილია 15 -მდე ახალგაზრდის შერჩევა და გაგზავნა ევროპის სხვადასხვა

ქვეყნებში. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს. ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება შერჩეული

ახალგაზრდებისთვის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის საფასური, განთავსებისა და კვების ხარჯები,

ღონისძიების მონაწილეებზე ავია ბილეთების საფასურის ანაზღაურება გაიცემა ერთჯერადი გასაცემელის სახით,

არაუმეტეს 1300 ლარისა.

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო გამოცდილების მიღება, ახალგაზრდების

გადამზადება,  სხვადასხვა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სამუშაო გამოცდილების მიღება.

ქვეპროგრამას  კოორდინაციას გაუწევს კოორდინატორი.
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საშ. 

რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 80 000 80 000

1 30 000 30 000

1 1 000 12 000

122 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა x x

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა x x x x

 ახალგაზრდებს მიღებული აქვს  საერთაშორისო გამოცდილება. ახალგაზრდებს სამუშაო გამოცდილებასთან 

ერთად მიღებული აქვს  სტაჟირება 6 თვემდე ვადით. 

დასახელება

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა

კოორდინატორი
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

15- მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს  

საერთაშორისო 

გამოცდილება, უცხო  ენის  

პრაქტიკა და სხვადასხვა 

უნარ-ჩვევები; 

20 -  მდე ახალგაზრდას 

მიღებული აქვს სამუშაო 

გამოცდილება,   

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 35 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,ხელშეკრულ

ება

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 18 04 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

5 15 000 75 000

1 700 7 000

82 000

1 

კვარტალი

2 

კვარტალი

3 

კვარტალი

4 

კვარტალი

x x x x

კოორდინატორი

ახალგაზრდა  მეწარმეებისა   და სტარტ-აპერების მხარდაჭერა

82 000სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა 

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

2022 წელი

82 000

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

      ამაღლებულია  მოტივაცია, გაძლიერებული ახალგაზრდული ეკონომიკა. მხარდაჭერილია არანაკლებ 5 

პროექტი. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერების მხარდაჭერა - ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება 18-დან 29

წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები.

ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერების შერჩევა მოხდება განცხადებისა და შევსებული სააპლიკაციო ფორმის

წარმოდგენის შემდგომ  კომისიის მეშვეობით.   

ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერებისათვის საჭიროებებზე მორგებული შესასყიდი

საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების  სავარაუდო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 15000 ლარს.

შერჩეულ ახალგაზრდებს კომისიური წესით გადაეცემათ შესაბამისი ინვენტარი, რაც მათ ხელს შეუწყობს ბიზნეს იდეის

რეალიზებაში ან არსებული სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერებაში. 

    ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სტარტ-აპერების   კვალიფიკაციის ამაღლება 

და ახალგაზრდების წახალისება, ახალგაზრდული ეკონომიკის მხარდაჭერა.

დასახელება

ქვეპროგრამას კოორდინაციას გაუწევს კოორდინატორი 

ახალგაზრდული მეწარმეებისა   და სტარტ-აპერების მხარდაჭერა

პროდუქტები

საშ. რაოდენობა
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მხარდაჭერილია   

სამეწარმეო საქმიანობა, 

ამაღლებულია  მოტივაცია,

მხარდაჭერილია  

ახალგაზრდა მეწარმეებისა   

და სტარტ-აპერების 

არანაკლებ 5  პროექტი, 

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,ხელშეკრულ

ება

ფორმა # 3.2
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 069 600 277 900 263 900 263 900 263 900

სულ ბიუჯეტი: 1 069 600 277 900 263 900 263 900 263 900

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1- ინტელექტუალური თამაშები 639 600 149 400 163 400 163 400 163 400

ქვეპროგრამა 2 -კულტურა და ხელოვნება 430 000 128 500 100 500 100 500 100 500

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 1 069 600 277 900 263 900 263 900 263 900

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

05 18 05

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხელოვნების სხვადასხვა დარგით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის

კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ორგანიზება. როგორიცაა შეხვედრები, მასტერკლასები,

გამოფენები, ვორქშოპები. აგრეთვე დაგეგმილია ინტელექტუალურ-შემეცნებითი ღონისძიებები და

კომპლექსური თამაშები, რაც ახალგაზრდებს დაეხმარება გამოავლინონ და განავითარონ თავიანთი

ინტელექტუალური, შემოქმედებითი და ფიზიკური  შესაძლებლობები. 

    დამწყებ და მოყვარულ ახალგაზრდა ხელოვანთა ხელშეწყობა, ახალგაზრდების მასიური გააქტიურება, 

ფიზიკური თუ გონებრივი შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გაღრმავება, 

სადისკუსიო ტექნიკის დახვეწა.  ქვეპროგრამაში ჩაერთვება   2100 - მდე ახალგაზრდა.

  მასიურად გააქტიურებული ახალგაზრდები, გამოვლენილი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები, 

გაღრმავებული გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევები. 

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

2022-2025 წლები

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა,

კულტურისა და ხელოვნების პროპაგანდა ახალგაზრდებში, ახალგაზრდების მასიური გააქტიურება, ფიზიკური

თუ გონებრივი შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გაღრმავება, სადისკუსიო

ტექნიკის დახვეწა.           
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2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მასიურად 

გააქტიურებული 

ახალგაზრდები, 

გამოვლენილი 

ფიზიკური და 

გონებრივი 

შესაძლებლობები, 

გაღრმავებული 

გუნდური უნარ-

ჩვევები. 

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 2000 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 2500 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 2500 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 2500 

ახალგაზრდა

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული 

ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული 

ცენტრი

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

გამოვლენილია 

წარმატებული და 

ნიჭიერი  

ახალგაზრდები,   20-

მდე ახალგაზრდას 

გავლილი აქვს 

გრაფიკული 

დიზაინის 

ინტენსიური 

კურსები.  

ორგანიზებულია 

შეხვედრები,  

გამოფენები და 

მასტერკლასები.

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

100-მდე 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 100 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 100 

ახალგაზრდა

ქვეპროგრამაში 

ჩართული იქნება 

არანაკლებ 100 

ახალგაზრდა

რაოდენობა

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული 

ცენტრი

სსიპ 

ახალგაზრდობის 

რეგიონული 

ცენტრი

ხელშეკრულება. 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მასიურად გააქტიურებული  

ახალგაზრდები, გამოვლენილი 

ფიზიკური და გონებრივი 

შესაძლებლობები, 

გაღრმავებული გუნდური უნარ-

ჩვევები. 

ორგანიზებულია შეხვედრები, 

გამოფენები და მასტერკლასები 

ხელოვნების სხვასადსვა დარგის 

მიმართულებით.

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა # 3.1

05 18 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022  წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 149 400

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინტელექტუალურ-კულტურული პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ინტელექტუალური თამაშები

ქვეპროგრამას  კოორდინაციას გაუწევს კოორდინატორი. 

დებატ კლუბი - ღონისძიების ფარგლებში 60-მდე ახალგაზრდა არაფორმალურ გარემოში შეისწავლის დებატების

ტექნიკასა და სპეციფიკას. დებატებს წარუძღვებიან სერთიფიცირებული ტრენერები. ღონისძიება რამდენიმე ეტაპად

ჩატარდება: მასტერკლასები დებატებსა და საჯარო გამოსვლის ხელოვნებაში, ტურნირები და ფინალური შეჯიბრებები.

კონკურსანტების შერჩევა მოხდება ცენტრის მიერ სამოტივაციო წერილისა და გასაუბრების საფუძველზე გამარჯვებულ

ახალგაზრდებს გადაეცემა სიმბოლური პრიზები. ღონისძიებაში ჩართული იქნება აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი.

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული

აკრედიტირებული უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებსა და

მოსწავლეებს. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ტრენერებისა და კოორდინატორების, მონაწილეთა

განთავსების, კვების,  საკანცელარიო  ნივთებისა და მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების გაწევა. 

საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ მონაწილეებსა და ტრენერებს ჩაუტარდებათ კორონავირუსით (SARS-CoV-2)

გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, 

სითი გეიმი - ღონისძიება მოიცავს როგორც ფიზიკურ, აგრეთვე გონებრივ აქტივობებს. წინასწარ

დარეგისტრირებული გუნდები ქალაქის მასშტაბით შეასრულებენ სხვადასხვა დატვირთვის დავალებებს. გამარჯვებულ

გუნდს გადაეცემა სოლიდური ჯილდო. მონაწილეობის მიღება შეუძლია 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ.

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს. ღონისძიების ბიუჯეტი მოიცავს

ღონისძიების საორგანიზაციო და მატერიალურ-ტექნიკურ ხარჯსა და საპრიზო ფონდს.

      ქვეპროგრამის მიზანს  წარმოადგენს  ახალგაზრდების მასიური გააქტიურება, ფიზიკური თუ გონებრივი 

შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური უნარ-ჩვევების გაღრმავება, სადისკუსიო ტექნიკის დახვეწა.           

რა?სად?როდის? - ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები. ღონისძიება

მოიცავს: ბათუმის, მუნიციპალურ და რეგიონულ ჩემპიონატებს. ასევე ზაფხულის ღია ჩემპიონატს ახალგაზრდებს

შორის. ღონისძიება ხორციელდება აჭარის ინტელექტ კლუბის მიერ ექსკლუზივის საფუძველზე. მონაწილეთა შერჩევა

ხდება ცენტრის მიერ რესურსცენტრებთან თანამშრომლობით, დარეგისტრირებული გუნდებიდან.

სულ ბიუჯეტი: 149 400
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საშ. 

რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 40 000 40 000

2 30 000 60 000

1 41000 41 000

2 420 8 400

149 400

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

რა?სად?როდის? x x x x

დებატ კლუბი x x x

სითი გეიმი x x

დებატ კლუბი

სითი გეიმი

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

დასახელება

პროდუქტები

რა?სად?როდის? 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

   მასიურად გააქტიურებული ახალგაზრდები, გამოვლენილი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები, 

გაღრმავებული გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევები. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მასიურად გააქტიურებული 

ახალგაზრდები, 

გამოვლენილი ფიზიკური და 

გონებრივი შესაძლებლობები, 

გაღრმავებული გუნდური 

უნარ-ჩვევები. 

ქვეპროგრამაში ჩართული 

იქნება არანაკლებ 2000 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

05 18 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინტელექტუალურ-კულტურული პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

კულტურა და ხელოვნება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 128 500

დამწყებ და მოყვარულ ახალგაზრდა ხელოვანთა ხელშეწყობა - ღონისძიება გულისხმობს კულტურისა და

ხელოვნების დარგში ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერას, როგორიცაა: სხვადასხვა გამოფენები,

პერფორმანსები, მასტერკლასები, კინო ჩვენებები და სხვა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 14-დან 29

წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი,

ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებსა და მოსწავლეებს. საჭიროების

შემთხვევაში, შერჩეულ მონაწილეებსა და ტრენერებს ჩაუტარდებათ კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული

ინფექციის (COVID-19) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, 

128 500სულ ბიუჯეტი:

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა,

კულტურისა და ხელოვნების პროპაგანდა ახალგაზრდებში

გრაფიკული დიზაინის კურსი - ღონისძიება გულისხმობს 16 - დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებისთვის (აჭარის

ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი, ზოგადსაგანმანათლებლო და

პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებსა და მოსწავლეები) გრაფიკული დიზაინის სასწავლო კურსის

ორგანიზებას. ღონისძიება ემსახურება განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების წარმოჩენასა და

მათ მხარდაჭერას. სასწავლო კურსი გაგრძელდება 2-თვის განმავლობაში და მოიცავს როგორც თეორიულ, აგრეთვე

პრაქტიკულ სამუშაოებსა და ვორქშოპებს გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით. 

ფოტოგრაფიის ხელოვნება - გულისხმობს ფოტოხელოვნებით დაინტერესებული (14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის

ა.რ. ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის, ასევე უმაღლესი, ზოგად საგანმანათლებლო და პროფესიული

სასწავლებლების სტუდენტები და მოსწავლეები) ახალგაზრდისთვის საბანაკე ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას,

რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა მრავალფეროვანი მასტერ-კლასები ფოტოხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით.

ღონისძიების მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული ახალგაზრდების აღმოჩენა, მათი

უნარების განვითარება და ფოტოფრაფიით პროფესიულ დონეზე დაინტერესება. ღონისძიება განხორციელდება

დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებს ჩაუტარდებათ

ტესტირება.
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საშ. 

რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1 25 000 25 000

1 33 900 33 900

1 20 000 20 000

1 40 000 40 000

1 800 9 600

128 500

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 გრაფიკული დიზაინის კურსი x x

ფოტოგრაფიის ხელოვნება x x

დამწყებ და მოყვარულ ახალგაზრდა ხელოვანთა 

ხელშეწყობა
x x x

ლიტერატურული ჰაბი x x x

 გრაფიკული დიზაინის კურსი

ფოტოგრაფიის ხელოვნება

ქვეპროგრამის კოორდინატორი

დამწყებ და მოყვარულ ახალგაზრდა ხელოვანთა ხელშეწყობა

ლიტერატურული ჰაბი

ლიტერატურული ჰაბი - ღონისძიება გულისხმობს ლიტერატურით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის

მასტერკლასების, ტრენინგების, ლიტერატურული საღამოებისა და კონკურსების ორგანიზებას. ღონისძიება ასევე

მოიცავს შეხვედრებს ლიტერატურის სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან. ამასთანავე უზრუნველყოფილი იქნება

კონკურსში გამარჯვებული ახალგაზრდების ნაწარმოებების გამოცემა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება

შეუძლიათ 14-დან 29 წლის ჩათვლით აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს

მოქალაქეებს, ასევე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტირებული უმაღლესი,

ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებსა და მოსწავლეებს. საჭიროების

შემთხვევაში, შერჩეულ მონაწილეებს ჩაუტარდებათ კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-

19) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

     გამოვლენილია წარმატებული ახალგაზრდები,  20-მდე ახალგაზრდას გავლილი აქვს გრაფიკული 

დიზაინის ინტენსიური კურსები.  ორგანიზებულია შეხვედრები,  გამოფენები და მასტერკლასები.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამას  კოორდინაციას გაუწევს კოორდინატორი. 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

პროდუქტები
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

გამოვლენილია 

წარმატებული და ნიჭიერი  

ახალგაზრდები,   20-მდე 

ახალგაზრდას გავლილი აქვს 

გრაფიკული დიზაინის 

ინტენსიური კურსები.  

ორგანიზებულია 

შეხვედრები,  გამოფენები და 

მასტერკლასები.

ქვეპროგრამაში ჩართული 

იქნება 100-მდე 

ახალგაზრდა

რაოდენობა
სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი
წლიური

სსიპ ახალგაზრდობის 

რეგიონული ცენტრი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი,ხელშეკრულება

ფორმა # 3.2
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

0601
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
                2 152 190                  2 152 190                  2 110 320                  2 110 320                  2 110 320  

0602
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
              10 530 000                10 530 000                11 110 000                12 100 000                12 100 000  

0603 პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა                    429 600                     429 600                     429 600                     429 600                     429 600  

0604 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა                 3 538 780                  3 538 780                  3 538 780                  3 538 780                  3 538 780  

0613

საკარანტინე სივრცის სამედიცინო 

პერსონალით და COVID-19 მართვაში 

ჩართული რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა

                   426 700                     426 700  

              17 077 270                17 077 270                17 188 700                18 178 700                18 178 700  სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

ფორმა # 1
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები     45 840 000      10 530 000      11 110 000       12 100 000       12 100 000  

სულ ბიუჯეტი:     45 840 000      10 530 000      11 110 000       12 100 000       12 100 000  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა # 2.1

2022–2025 წლები

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება – მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია

სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ოჯახის მცირე

შემოსავლების გამო არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება

სახელმწიფოს მიერ და მას ამის საჭიროება დაუდგა. ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება სოციალურად დაუცველ და

სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობას.                                                                                                                                                                  

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება – მოქალაქეთა კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურება ძირითადად

უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შესაძლებელია დადგეს

ისეთი კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების აუცილებლობა, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო

პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის

ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს. რადგანაც კარდიოქირურგიული ოპერაციები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება,

ამიტომ თანადაფინანსებაც (პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა)   პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს. 

სახსრების ენდოპროთეზირება – უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად მოიმატა სახსრების ართროზით დაავადებულ მოქალაქეთა

მომართვიანობამ. პაციენტები საჭიროებენ რესურსტევად ოპერაციულ ჩარევას ენდოპროთეზირების სახით. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ

გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული პათოლოგიის ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება,

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება მიეწოდება მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელთა დაფინანსება საყოველთაო ჯანმრთელობის

დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული არ არის,                                                                               

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკური კვლევა – მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ

სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც მთელი რიგი

დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება სხვადსახვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

0602

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიის მოსახლეობის

სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება სახელმწიფო

ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. 

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ

პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით,

მაგრამ მიუხედავად ამისა ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილის სამედიცინო მომსახურების

დაფინანსება სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ხერხდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში

ან ესაჭიროებათ ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით

გათვალისწინებული არ არის, ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და პაციენტთა დიდი ნაწილისათვის

ხელმიუწვდომელი რჩება.                                                                                       

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - მოსახლეობის ნაწილს, მცირე

შემოსავლების გამო არა აქვს საშუალება დაფაროს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც სრულად არ იფარება მოქმედი

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით. განსაკუთრებით დახმარებას საჭიროებენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული შემდეგი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები,

ასაკით პენსიონერები, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოქალაქეები რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;                                                                                                         
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დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მოსახლეობის ინდივიდუალური 

სამედიცინო დახმარება
       14 500 000           3 300 000           3 600 000            3 800 000           3 800 000  

გულის ქირურგიის დამატებითი 

სამედიცინო მომსახურება
         5 600 000           1 300 000           1 300 000            1 500 000           1 500 000  

სახსრების ენდოპროთეზირება          2 320 000              560 000              560 000               600 000              600 000  

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური 

დიაგნოსტიკური კვლევა
         2 710 000              610 000              700 000               700 000              700 000  

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ 

პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო 

მომსახურება

         9 900 000           2 300 000           2 400 000            2 600 000           2 600 000  

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის 

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების 

თანადაფინანსება

         1 900 000              450 000              450 000               500 000              500 000  

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო 

რეაბილიტაცია
         2 600 000              600 000              600 000               700 000              700 000  

მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის 

თანადაფინანსება
         6 310 000           1 410 000           1 500 000            1 700 000           1 700 000  

სულ პროგრამა     45 840 000      10 530 000      11 110 000       12 100 000       12 100 000  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დაცული იქნა ბენეფიციარები მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან. შეუნარჩუნდათ

ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით 2021 წელს დაფინანსდა 9 000-ზე მეტი ბენეფიციარი.

პროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების

შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება და ჯანმრთელობის

გაუმჯობესება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია - მოზრდილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის

აღდგენა/რეაბილიტაცია, რომელთაც გადატანილი დაავადებით ან ტრავმით შეზღუდული აქვთ ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები.

შესაბამისად ცხოვრების  ხარისხის ამაღლება. პაციენტისათვის ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება.

მოსახლეობის საზღვაგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება - უკანასკნელ პერიოდში საგრძნობლად მოიმატა საზღვარგარეთ მკურნალობის

მსურველთა მომართვიანობამ. რაც გამოწვეულია უფრო მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების სურვილით, ან/და ისეთი მომსახურებით,

რაც ამ ეტაპზე საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში არ ხორციელდება. მიუხედავად იმისა,რომ საზღვარგარეთ ჩატარებული

სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში", ის ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას

მიეკუთვნება და მოქალაქეების დიდი ნაწილისათვის დარჩენილი თანხის დაფარვა ხელმიუწვდომელი რჩება. ქვეპროგრამით განიხილება იმ

პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ

სფეროებში." ქვეპროგრამით განხორციელდება ასევე 18 წლამდე ასკის ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ძვლის

ტვინისა და გულის დაავადების მძიმე ფორმით დაავადებული პაციენტებისათვის   გულის გადანერგვის ოპერაციების დაფინანსება.                                                                                                                                                                                                                       
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მოსახლეობისათვის 

სიცოცხლის შენარჩუნება  და 

ჯანმრთელობის  

გაუმჯობესება.

ბენეფიციართა რაოდენობა 

(არაუმეტეს)
            8 954            9 500          10 000         10 300  

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

285



ფორმა # 3.1

060201

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს

და  ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

პაციენტები სტიქიური მოვლენების და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების

მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;

(0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა

ერთიან ბაზაში“ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით). შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები;

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);

მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/და ნაშვილები) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის

ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები;

უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეპიფინგისა და

ძალადობის მსხვერპლი პირები და პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ

მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც

დასტურდება ადგილობრივი  თვითმმართველობის ორგანოებიდან   წარმოდგენილი  შუამდგომლობით. 

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაწყვეტილებას ბენეფიციართა მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის

შემადგენლობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი  აქტით.

მოსარგებლეთა  შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ასევე ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული საქართველოს სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები.

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ: 

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სულ ბიუჯეტი: 3 300 000

2022 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

სოციალურად  დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობის  მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან 

დაცვა, რომელიც არ ფინანსირდება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით. 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

3 300 000

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამით განხორციელდება განსაზღვრული სოციალური კატეგორიის

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო ჯანმრთელობის

დაცვის  პროგრამებით.  

286



ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოქალაქეების, თვითდასაქმებულების, არარეგულარული შემოსავლის მქონე

მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურება, რომელთა ბენეფიციარობა განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან

წარმოდგენილი შუამდგომლობით, არ დაფინანსდება, თუ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასანაზღაურებელი თანხა არ აღემატება 500 ლარს;

თუ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასანაზღაურებელი თანხა აღემატება 500 ლარს, პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს პროგრამის ფარგლებში

ასანაზრაურებელი თანხის 30%, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა. წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური

1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეების, რომელთა ბენეფიციარობა განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმართველობის

ორგანოებიდან წარმოდგენილი შუამდგომლობით, დაფინანსდება 50 %-ით, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტის მიერ ასანაზღაურებელი

თანხა   (წარმოდგენილი   ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად)  ტოლია ან მეტია 5000 ლარზე.  

ვაუჩერის გაცემის  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;  (18 წლმდე ასაკის 

ბავშვებისათვის დაბადების მოწმობის ასლი და  მისი კანონიერი წარმომადგენლის  დამადასტურებელი დოკუმენტაციის  ქსეროასლი);

- ქვეპროგრამის  ბენეფიციარის  დამადასტურებელი   საბუთი;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა 

იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

- სამედიცინო დაწესებულების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

-საქართველოს სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირებისა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის 

ბინადრობის მოწმობა.

ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის  მოთხოვნის შესაბამისად.                                                                                                                                 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების მკურნალობა ფინანსდება ფაქტიური ხარჯით არაუმეტეს შიდა სტანდარტის ტარიფისა შემდეგი

პროპორციების დაცვით:

მკურნალობის ღირებულება - 1000 ლარის ჩათვლით - 100%-ით;

მკურნალობის ღირებულება - 1000 ლარზე მეტი - 2000 ლარის ჩათვლით - 90%-ით;

მკურნალობის ღირებულება - 2000 ლარზე მეტი - 3000 ლარის ჩათვლით - 80%-ით;

მკურნალობის ღირებულება - 3000 ლარზე მეტი - 70%-ით,   მაგრამ არაუმეტეს 7 000 ლარისა. 

პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით სამედიცინო დაწესებულებიდან

წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით დაფინანსდება სრულად (თანაგადახდის გარეშე) არაუმეტეს      10 000 ლარისა;                                                                                                                                                                                                                                   

აჭარის რეგიონში არსებული უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტის და უსახლკაროების მკურნალობა დაფინანსდება თანაგადახდის

გარეშე  ზღვრული  ტარიფით  არაუმეტეს  3000  ლარისა.

სამედიცინო მომსახურება, რომლის ღირებულება განსაზღვრულია და შესაბამისად ფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამით, მაგრამ რაიმე მიზეზის გამო ბენეფიციარი ვერ ხვდება ზემოთ აღნიშნულ პროგრამაში (არის მინიმალური პაკეტის

მფლობელი, ამოწურული აქვს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული წლიური ლიმიტი და სხვა),

ყველა შემთხვევაში, დაფინანსდება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის 70%--ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა. კრიტიკული

მდგომარეობა/ინტენსიური თერაპიის შემთხვევაში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის

70%-ით  არაუმეტეს 7000 ლარისა.  

ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით ისარგებლებენ

შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობა

დაფინანსდება დარჩენილი თანხის 70%--ით, წლიური ლიმიტი შეადგენს 7000 ლარს, ანალოგიურ შემთხვევაში სტიქიური მოვლენებისა

და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით პაციენტები წლის განმავლობაში დაფინანსდება არაუმეტეს 10 000 ლარით

სრულად (თანაგადახდის გარეშე).   გარდა იმ პირებისა, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი.                                                                                                                                              

ა) გადაუდებელი  თერაპიის ნოზოლოგიის დაფინანსება:

საშარდე გზების ინფექცია დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის - N39. ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით დაუფინანსდებათ:

შეზღუდული შესაძლებლობების  სტატუსის მქონე ბავშვებს  18 წლამდე;

6-18 წლამდე ასაკის ბავშვებს რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 70

000 ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს, რომელთაც წლიური შემოსავალი 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტია იმ შემთხვევაში თუ

პაციენტის მიერ ასანაზღაურებელი თანხა წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად მეტია 500 ლარზე. მათი სამედიცინო

მომსახურება დაფინანსდეს 50%-ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა.

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების შესახებ პაციენტმა ან მისმა წარმომადგენელმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის სამედიცინო მომსახურების დაწყებამდე ან სამედიცინო მომსახურების

პროცესში (სამედიცინო მომსახურების დასრულებამდე). დაუშვებელია ქვეპროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე

ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში დაფინანსება ან მკურნალობის გახანგრძლივების შემთხვევაში

განმეორებით  დაფინანსება.
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გ) გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის  დაფინანსება მაღალეფექტური მედიკამენტით:

გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ  საქართველოს მოქალაქეებს 20 დან 55 წლის ასაკამდე,  დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც 

ვაუჩერის   გაცემის   პერიოდისათვის უწყვეტად  არიან რეგისტრირებულნი აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ 

ერთი წლის განმავლობაში  დაუფინანსდებათ გაფანტული სკლეროზის მკურნალობისათვის საჭირო მაღალეფექტური მედიკამენტების  

მკურნალობის კურსის ღირებულება. 

ქვეპროგრამის   ფარგლებში ბენეფიციარებს  მედიკამენტების  ღირებულება    დაუფინანსდება   სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული 

ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით შემდეგი პროპორციებით:

1) 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  და შეზღუდული  შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს -  100 %- ით,

2) სხვა დანარჩენ პაციენტს - 90% -ით. 

განსხვავებას მედიკამენტის  ღირებულებასა  და სამინისტროს  მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.                       

ე)ფსორიოზით და ფსორიოზული ართრიტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის დაფინანსება ძვირადღირებული ბიოლოგიური

მედიკამენტებით. ფსორიოზით და ფსორიოზული ართრიტით

დაავადებულ საქართველოს მოქალაქეებს დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად არიან

რეგისტრირებულნი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში, დაუფინანსდებათ

მკურნალობისათვის საჭირო ძვირადღირებული, ბიოლოგიური მედიკამენტების კურსის ღირებულება სამედიცინო დაწესებულების ან

სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით შემდეგი პროპორციებით:

 1). 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს -  100 %-ით, 

2).  სხვა დანარჩენ პაციენტს - 90% -ით. 

განსხვავებას მედიკამენტის ღირებულებასა და სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.      

დ) რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით და იდიოპათიური მაანკილოზებელი სპონდილიტით დაავადებული პაციენტების 

მკურნალობის დაფინანსება ძვირადღირებული ბიოლოგიური მედიკამენტებით. რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით და 

იდიოპათიური მაანკილოზებელი სპონდილიტით  დაავადებულ  საქართველოს მოქალაქეებს დადასტურებული დიაგნოზით, რომლებიც 

ვაუჩერის   გაცემის   პერიოდისათვის უწყვეტად  არიან რეგისტრირებულნი აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ 

ერთი წლის განმავლობაში, დაუფინანსდებათ  მკურნალობისათვის საჭირო ძვირადღირებული, ბიოლოგიური მედიკამენტების  კურსის 

ღირებულება. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით და იდიოპათიური მაანკილოზებელი 

სპონდილიტით  დაავადებული  პაციენტები, რომელთაც უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ჩატარებული აქვთ მკურნალობა დაავადების 

მამოდიფიცირებელი ანტირევმატოიდული მედიკამენტებით, მაგრამ კვლავ აღენიშნებათ დაავადების მაღალი აქტივობა.  ბენეფიციარებს 

მედიკამენტების ღირებულება   დაუფინანსდებათ  სამედიცინო დაწესებულების ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის 

მიხედვით შემდეგი პროპორციებით:

 1). 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს -  100 %-ით, 

2).  სხვა დანარჩენ პაციენტს - 90% -ით. 

განსხვავებას მედიკამენტის ღირებულებასა და სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.                                              

- ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის

მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს

დაუფინანსდება 80 000 ლარით. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს - 100 000

ლარით.  

- ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის

მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით -ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს

დაუფინანსდება 140 000 ლარით. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს - 160 000

ლარით; - ძვლის ტვინის ჰაპლოიდური ტრანსპლანტაცია

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებით, ორგანიზმის მომზადებით ტრანსპლანტაციისათვის და

პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვით -ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს დაუფინანსდება 160 000 ლარით. ხოლო აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს  - 180 000 ლარით; 

იმ პაციენტებს, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ძვირადღირებული

სამედიცინო მომსახურების ხარჯები  დაუფინანსდეთ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხის 50%.-ით.

ბ) ღვიძლისა და ძვლის ტვინის  ტრანსპლანტაცის  დაფინანსება:

დაუფინანსდებათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში და საჭიროებენ ღვიძლისა და ძვლის ტვინის

ტრანსპლანტაციის     ჩატარებას (საქართველოს სამკურნალო პროფილაქტიკურ  დაწესებულებებში).  

- ღვიძლის ტრანპლანტაცია საჭიროების შემთხვევში ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ პაციენტებს დაუფინანსდება 70 000 ლარით. ხოლო აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ პაციენტებს  - 100 000 ლარით..

- ონკოჰემატოლოგიური (მწვავე ლეიკემია, მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია, მწვავე მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური

მიელომონოციტარული ლეიკემია, არაჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია,

ჰისტიოციტოზი, თალასემი, მრავლობითი მიელომა) დაავადების მქონე პაციენტებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში

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

2200 1500 3 300 000                 

3 300 000                 

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის

შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

   ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:

ა)   სამედიცინო    ჩვენებისა    და   ექიმის   დანიშნულების    გარეშე   მკურნალობა,    თვითმკურნალობა;   ამბულატორიული   

მკურნალობისათვის მედიკამენტების  ხარჯები;

ბ) საზღვარგარეთ  გაწეული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები; 

გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;

დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური  მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;                                                                                                            ე) 

ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, 

განავლის ნებისმიერი სახის კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები;

ვ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების) ხარჯები;

ზ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან  დაკავშირებული  ხარჯები;

თ)   თუ  სამედიცინო  მომსახურების  საჭიროება  დადგა  თვითდაშავების,   კრიმინალურ  აქტებში  მონაწილეობის  ან  ექიმის დანიშნულების 

გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული  და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული 

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან  დაკავშირებული  ხარჯები.

ი) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის  ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში  ჩატარებული  ღვიძლის, 

ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) და თვალის რქოვქნა გარსის ტრანსპლანტაციის  დაფინანსებისა);

კ)ეგზოპროტეზირების ხარჯები;                                                                                                                                                                                 

ლ) ბარიატრიული(სიმსუქნის გამო) ოპერაციები კუჭზე (ოპერაციები ჭარბი წონის დროს).

მ) ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული  და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ 

პირებისა, რომლებისთვისაც  ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის    საჭიროებას წარმოადგენს 

ზოგადი ანესთეზიაც.

ნ) პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა და ძვლის ტვინისა და ღვიძლის 

ტრანსპლანტაციის სამედიცინო მომსახურების ხარჯებისა).  

ო) უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება(პაციენტის სტაციონარიდან  გაწერის შემდეგ);                                                                                                                                                           

პ )სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული  თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.                                                                                  

ჟ) ის სამედიცინო მომახურება, რომელიც ფინანსირდება სამინისტროში მოქმედი მიზნობრივი პროგრამებით, გარდა ,,ამბულატორიული 

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის“ ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული მომსახურებისა.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

პროდუქტები
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

                  1 500  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                  2 200  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

    ბენეფიციარების სიცოცხლისა 

შენარჩუნება, ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება; 

მკურნალობასთან დაკავშირებული  

ფინანსური რისკებისაგან დაცვა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

060207

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსარგებლეთა  შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის

გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. (წყვეტილობის არსებობის

შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ). 

   მოსახლეობის  კარდიოქირურგიულ მომსახურეობაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობა.  

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის ფორმას, 

გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.                                                                                                                                                                     

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

_  მოქალაქის განცხადება;

_  ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ _ ფორმა NIV-100/ა  (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა 

იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

_    სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;                                                                                                                               -

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) ასანაზღაურებელი თანხის 

მითითებით; 

_    პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;                         - 

ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის პირობების შესაბამისად განხორციელდება მოსახლეობის დამატებითი კარდიოქირურგიული მომსახურეობის (სამედიცინო

მომსახურება, რომელიც არ ფინანსირდება სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით) დაფინანსება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდისა და გეგმიური გულის ან/და კორონალური

არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსება. 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 300 000

  ა) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება, რომლის ღირებულება არ არის განსაზღვრული საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით,  დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, არაუმეტეს  დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარ 

ანგარიშ-ფაქტურაში (შიდა სტანდარტის ტარიფი) მითითებული თანხისა,  შემდეგი  პროპორციების დაცვით: 

 მკურნალობის ღირებულება - 2000 ლარის ჩათვლით  დაფინანსდება -90%-ით; 

მკურნალობის ღირებულება - 2000 ლარზე მეტი -3000 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება - 80%-ით;  

მკურნალობის ღირებულება - 3000 ლარზე მეტი -5000 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება - 70%-ით; 

მკურნალობის ღირებულება -5000 ლარზე მეტი დაფინანსდება -60%-ით;. 

  წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

მომსახურება დაუფინანსდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურით გათვალისწინებული თანხის  50%-ით; 

ბ) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება, რომლის ღირებულება განსაზღვრულია და შესაბამისად ფინანსდება 

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით, მაგრამ რაიმე მიზეზის გამო ბენეფიციარი ვერ ხვდება ზემოთ აღნიშნულ 

პროგრამაში (არის მინიმალური პაკეტის მფლობელი, ამოწურული აქვს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით 

გათვალისწინებული წლიური ლიმიტი და სხვა), ყველა შემთხვევაში სამინისტროს მიერ  დაფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ტარიფის 70%--ით. 

  წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

მომსახურება დაუფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ტარიფის 50%-ით; 

სულ ბიუჯეტი: 1 300 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

                         1 000                               1 300              1 300 000  

            1 300 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება
x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების

შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

გ) თანადაფინანსება:

პაციენტებს სოციალური სტატუსის მიუხედავად დაუფინანსდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით

დაფინანსებული გეგმიური და ურგენტული კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით

დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში სრულად. წლიური 40 000 ლარზე

ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს დაუფინანსდებათ კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა

სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში 80%-ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა.                                                                                                                                                           

დ) გეგმიური გულის ან /და კორონალური არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსება

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მქონე პაციენტებისათვის სტატუსის გათვალისწინებით გულის ან/და კორონალური არტერიების

ანგიოგრაფია ფინანსირდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფით შემდეგი

პროპორციების დაცვით:

- 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტები, უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი, უსახლკაროები, ტრეფიკინგისა და

ძალადობის მსხვერპლი  პირები  - 100 %-ით, 

  -     70 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტები - 90 %-ით, 

- 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის

ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);

მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/და ნაშვილები) ოჯახის წევრები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად

აღიარებული პირები; მარტოხელა მშობელი -  80%-ით;    

 - ასაკით პენსიონერებსა და მიზნობრივი ჯგუფის ბენეფიციარებს (გარდა ზემოთ აღნიშნული ბენეფიციარებისა) -70%-ით;      

- წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ სახელმწიფო

პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში 50%-ით;                                                                                                                                   

ქვეპროგრამის ა), ბ) და გ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული

დაზღვევის მოსარგებლეები, რომელთაც ამოეწურებათ სადაზღვევო ლიმიტის ზღვრული ტარიფი. აღნიშნულ ბენეფიციარებს ქვეპროგრამით

დაუფინანსდებათ ა) ქვეპუნქტის შემთხვევაში შიდა სტანდარტის ტარიფამდე დარჩენილი თანხის 50% არაუმეტეს 7000 ლარისა ბ) და გ)

ქვეპუნქტების შემთხვევაში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრულ ტარიფამდე დარჩენილი თანხის

80%,  არაუმეტეს 7000 ლარისა.    

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის

ლიმიტის ღირებულებაზე მეტად მოთხოვნილი თანხა, ასევე არ დაფინანსდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და

მეტი, გარდა ასაკით პენსიონერებისა, საზღვარგარეთ  ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება.                                                                                                                  
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

                 1 300  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                 1 000  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

ანალიზი საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ქვეპროგრამის ბენეფიციარების 

სიცოცხლის  შენარჩუნება, 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 

შესაძლებლობების შეზღუდვის 

შემცირება; მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა.           

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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060203

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის

გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. 0-დან 18 წლამდე

ასაკის ბავშვების შემთხვევაში  მისი ერთ-ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.                        

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო

პროგრამის მოსარგებლეები, ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ

ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ ქირურგიულ მკურნალობას.  

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო

ასაკის პირებისა, ასევე არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ), საზღვარგარეთ

მკურნალობა და    სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა  მოსარგებლის მხრიდან.                                                                                                                                                                    

ბენეფიციარების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის მიზანი:

 მოსახლეობისათვის    სახსრების ენდოპროთეზირების  ჩატარებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის პირობების შესაბამისად განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის სახსრების

ენდოპროთეზირების (გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით) დაფინანსება.

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ვაუჩერით დასაფინანსებელი

თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ

ქვეპროგრამის მოსარგებლის  მკურნალობის დაფინანსების  ზღვრული თანხა ერთ შემთხვევაზე შეადგენს  7 000 ლარს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება: პაციენტები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 დან-100 000-მდე სარეიტინგო ქულით დაფინანსდებიან ფაქტიური ხარჯის 90 %-

ით, სხვა ბენეფიციარებისათვის (რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში

100 000–დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები,

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);

მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/ და ნაშვილები) ოჯახის წევრები ფაქტიური ხარჯის 80%-ით, სხვა დანარჩენი

მოქალაქეებისათვის 70%–ით, მაგრამ არაუმეტეს 7000 ლარისა. წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი

შემოსავლის მქონე პაციენტებს აღნიშნული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდებასთ 50%-ით (არაუმეტეს 7000 ლარისა).    

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაიფარება პაციენტის მიერ.    

სულ ბიუჯეტი: 560 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 560 000

სახსრების ენდოპროთეზირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

80 7000           560 000  

          560 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება

სახსრების ენდოპროთეზირებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

  ვაუჩერის გაცემის  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;      

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი  საბუთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული

უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);   

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა. -

ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.     

დასახელება
პროდუქტები
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
80

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების  

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 

შესაძლებლობების შეზღუდვის 

შემცირება; მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

7000

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ
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ფორმა # 3.1

სულ ბიუჯეტი: 610 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ 

კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის პირობების დაცვით მოსახლეობას დაუფინანსდება ძვირადღირებული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური

გამოკვლევები, რომლებიც მთელი რიგი დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით აუცილებელ

პირობას წარმოადგენს.                                                                                                                                            

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.    

ქვეპროგრამით განხორციელებული მომსახურება დაფინანსდება მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით, მაგრამ

არაუმეტეს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული ღირებულებისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულების (პროპორციების) მოცულობით: 

1)70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები, 200 000 - ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის

ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები;

ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები  - 100 %-ით.

2) 70 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტები - 90 %-ით..

3) 100 001–დან 200 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტები - 80%-ით.                                                                                                      

4) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/და ნაშვილების)

ოჯახის წევრები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი

შვილები, - 70%-ით; წლიური 40 000 ლარზე

ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე ბენეფიციარებს ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურება

დაუფინანსდებათ ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული მაღალტექნოლოგიური კვლევების ღირებულების  - 50%-ით.           

იმ შემთხვევაში, როცა გამოკვლევების ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხაზე, ზემოაღნიშნული

პროპორციებით განსაზღვრული მაჩვენებლები გაითვლება წარმოდგენილი ღირებულებიდან, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა

მიმწოდებლის ტარიფი აღემატება ქვეპროგრამით გათვალსწინებულ ღირებულებას, მაგრამ პაციენტი მოითხოვს გამოკვლევების

ჩატარებას ამ მიმწოდებელთან, გამოკვლევები დაფინანსდება ქვეპროგრამის ტარიფით დადგენილი დაფინანსების პროპორციებით.

განსხვავებას ღირებულებასა და   სამინისტროს მიერ დასაფინანსებელ თანხას შორის ფარავს პაციენტი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საჭიროებისას (ექიმის დანიშნულებით) პაციენტისათვის ორი ან მეტი გამოკვლვლევის დაფინანსება. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 610 000

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

297



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1
კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
719 229 200

1,1
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია
26 150 3 900

1,2
გულმკერდის კომპიუტერული  

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
35 220 7 700

1,3
მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
30 150 4 500

1,4
 მუცლის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
35 220 7 700

1,5
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
45 150 6 750

1,6
თავის ტვინის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია კონტრასტირებით
36 220 7 920

1,7
სინუსების–პარანაზალური წიაღების, 

ყურისა და დრვილისებრი მორჩების 

კომპიუტერული ტომოგრაფია

35 100 3 500

1,8

კიდურების ძვლოვანი 

კომპიუტერული ტომოგრაფია  

რბილქსოვილოვანი წარმონაქმნების 

დროს.

34 150 5 100

1,9
ხერხემლის 1 სეგმენტის 

კომპიუტერული ტომოგრაფია
30 150 4 500

1,10
მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
35 150 5 250

1,11
მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული 

ტომოგრაფია  კონტრასტირებით
29 220 6 380

1,12
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
34 200 6 800

1,13
სხვა ორგანოების კომპიუტერული 

ტომოგრაფია (კონტრასტირებით)
39 280 10 920

1,14 საშარდე გზების კტ 41 280 11 480

1,15
 საშარდე გზების კტ (მულტიფაზური 

კვლევა)
35 380 13 300

№ დასახელება
პროდუქტები

 მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

   ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ:

- საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად

რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში მისი

ერთ-ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.  

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული 200

000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები.

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები,

დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი ან/და ნაშვილები)

ოჯახის წევრები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;

უსახლკაროები; მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები, ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები;

  - ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო 

პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს 

აღნიშნულ სადიაგნოსტიკო კვლევას.                                                                                                                                                                                          

ბენეფიციარების  პროგრამაში ჩასართველად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.

   ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_  მოქალაქის განცხადება;

_ ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

 – სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.

_ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია.  

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი. 

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევა და ასევე, უკვე ჩატარებული
სამედიცინო მომსახურეობა. არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან,
ასევე არ დაფინანასდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა.
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1,16
მსხვილი ნაწლავის კტ     

(ვირტუალური კოლონოსკოპია)
35 380 13 300

1,17  კტ  კორონაროგრაფია 35 580 20 300

1,18
პოზიტრონ-ემისიური 

კომპიუტერული ტომოგრაფია 

(PET/CT)

27 2800 75 600

1,19
ერთი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია
30 60 1 800

1,20
ორი თვალისა და მხედველობის 

ნერვის  ტომოგრაფია
33 100 3 300

1,21
თვალის ფსკერის  

ფოტოანგიოგრაფია
40 230 9 200

2 ანგიოგრაფიები: 237 85 450

2,1
თავის ტვინის ანგიოგრაფია 

კონტრასტით
42 350 14 700

2,2
კისრის სისხლძარღვების 

ანგიოგრაფია
36 350 12 600

2,3 გულმკერდის ანგიოგრაფია 31 350 10 850

2,4 მუცლის ღრუს ანგიოგრაფია 30 400 12 000

2,5 ქვემო კიდურების ანგიოგრაფია 20 400 8 000

2,7 ღვიძლის ანგიოგრაფია 38 350 13 300

2,8 სხვა სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 40 350 14 000

3

მაგნიტურ 

რეზონანსული 

ტომოგრაფია

850 275 750

3,1
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
50 250 12 500

3,2
თავის ტვინის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

50 397 19 850

3,3
თავის ტვინის სისხლძარღვების 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია
42 280 11 760

3,4
ექსტრაკრანიალური 

სისხლძარღვების კისრის 

უკონტრასტო ანგიოგრაფია

47 150 7 050

3,5
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
40 250 10 000

3,6
გულმკერდის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

20 400 8 000

3,7
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 39 250 9 750

3,8
მუცლის  ღრუს  მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
25 400 10 000

3,9
ცხვირის დანამატების ღრუების 

მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფია
43 150 6 450

3,10
კისრის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
43 250 10 750

3,11
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
40 250 10 000

3,12
მცირე მენჯის ღრუს მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით

20 400 8 000

3,13
ხერხემლის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
30 450 13 500

3,14
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
40 250 10 000

3,15
წელის  მალების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
42 377 15 834

3,16
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
54 225 12 150

3,17
კიდურების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

კონტრასტირებით
50 375 18 750

3,18
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
40 250 10 000
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3,19
სხვა ორგანოების მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია 

(კონტრასტირებით)
48 397 19 056

3,20
ხერხემლის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია   

კონტრასტით

15 600 9 000

3,21
მთლიოანი სხეულის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია
22 550 12 100

3,22
მთლიოანი სხეულის მაგნიტურ 

რეზონანსული ტომოგრაფია  

კონტრასტით
25 700 17 500

3,23
გულის მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფია
25 550 13 750

4 ანესთეზია 65 80 5200

5

სისხლძარღვების 

ინვაზიურ 

რენტგენო–კონტრასტუ

ლი ანგიოგრაფია

18 800 14 400

610 000

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდში დაავადებათა დაგვიანებული დიაგნოსტიკით გამოწვეული გართულების

პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                     1 824  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

334                         

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

მოსახლეობის ჰოსპიტალიზაციამდე 

პერიოდში დაავადებათა 

დაგვიანებული დიაგნოსტიკით 

გამოწვეული გართულების 

პრევენცია მაღალტექნოლოგიურ 

სამედიცინო მომსახურებაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის გზით.

301



060206

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო  მომსახურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 300 000

ა) სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსირდება

ქვეპროგრამის   ფარგლებში  დაფინანსდება  ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით: 

მკურნალობის  ღირებულება  _ 1000 ლარის ჩათვლით _ 100%-ით;

მკურნალობის  ღირებულება  _ 1000 ლარზე მეტი _ 3000 ლარის ჩათვლით _ 90%-ით;

მკურნალობის ღირებულება _ 3000 ლარზე მეტი _ 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 7000 ლარისა.                                                                                 

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე პაციენტებს დაუფინანსდებათ - 70% -ით, მაგრამ

არაუმეტეს 7000 ლარისა.   

სულ ბიუჯეტი: 2 300 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დამატებით სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური

ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის პირობების შესაბამისად განხორციელდება ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა სამედიცინო

მომსახურების დაფინანსება.  

ქვეპროგრამით  გათვალიწინებული მომსახურება  განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის 

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის  განხორციელებასთან დაკავშირებით  გასატარებელ  ღონისძიებებს  განსაზღვრავს  და 

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება  წარმოდგენილი  ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული 

პროპორციების  დაცვით.

მოსარგებლეთა  შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით   გათვალისწინებული მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები,   რომლებიც 2022  წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით  და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  შემთხვევაში     მისი ერთ - ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში.  ასევე ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე  

რეგისტრირებული საქართველოს  სტატუსის მქონე მოქალაქეობის  არ მქონე პირები, ლტოლვილის  ან ჰუმანიტარული  სტატუსის მქონე 

პირები. ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს  წარმოადგენს ავთვისებიანი  სიმსივნით დაავადებული   პაციენტები  დადასტურებული დიაგნოზით. 

ვაუჩერის გაცემის  საფუძველია:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია  პირის იდენტიფიკაცია;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები  მითითებული  უნდა 

იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

- სამედიცინო დაწესებულების  ან სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა.                                                                  

- საქართველოს  სტატუსის მქონე მოქალაქეობის  არ მქონე პირებისა და ლტოლვილის  ან ჰუმანიტარული  სტატუსის მქონე პირებისათვის 

ბინადრობის მოწმობა.                                                                                                                                                                          

- ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის  განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

2300                        1 000                2 300 000  

              2 300 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

 ბ) ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური სამედიცინო მომსახურება,  თარგენტული, იმუნოთერაპიული 

(მონოკლონური ანტისხეულების, პროტეინ კინაზა ინჰიბიტორების), ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტები, რომლებიც არ 

ფინანსირდებიან    მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით  დაფინანსდება სამკურნალო დაწესებულებიდან ან სააფთიაქო 

კომპანიებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით, შემდეგი პროპორციების დაცვით:   -  მედიკამენტების ღირებულება 1000 

ლარამდე  ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ სრულად თანაგადახდის გარეშე;

  1000 ლარზე მეტი ღირებულების  მედიკამენტის დაფინანსების დროს 

1. 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  დაუფინანსდებათ -  100 %-ით,

2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  დაუფინანსდებათ -  90 %-ით,

3.  სხვა დანარჩენ პაციენტს - 80% -ით.                                                                                                                                                                                         

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე პაციენტებს  დაუფინანსდებათ - 70% -ით,   

  თითოეულ  მომართვაზე  არაუმეტეს  7000 ლარისა,  წლიური  ლიმიტი   შეადგენს  23 000  ლარს.                                                                                                                                                                                                                                       

გ) ძუძუს კიბოს მკურნალობა;

- ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტ ტრასტუზუმაბით (ჰერცეპტინით) 

მკურნალობა  დაფინანსდება   სამკურნალო  დაწესებულებიდან   ან  სააფთიაქო  კომპანიების   მიერ  გაცემული  ანგარიშ-ფაქტურის  

მიხედვით სრულად თანაგადახდის გარეშე. 

-  პაციენტებს   საჭიროებიდან   გამომდინარე   ძუძუს   აგრესიული   HER-2   რეცეპტორდადებითი  მეტასტაზური   ძუძუს   კიბოს   

დიაგნოზის შემთხვევაში   დაუფინანსდებათ    მედიკამენტ   პერტუზუმაბის   ან  ლაპატინიბის   მკურნალობის   კურსის   ღირებულება   

ტრასტუზუმაბთან (ჰერცეპტინი)  ერთად.   აღნიშნული  მედიკამენტების   ღირებულება  დაფინანსდება სამკურნალო დაწესებულებიდან  ან 

სააფთიაქო კომპანიების  მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით სრულად თანაგადახდის  გარეშე. 

წლიური  40 000 ლარზე  ნაკლები  და თვიური  1000 ლარი და მეტი შემოსავლის  მქონე პაციენტებს   ზემოაღნიშნული  მედიკამენტების 

ღირებულება დაუფინანსდებათ   წარმოდგენილი  ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით 80% -ით. დარჩენილ თანხას ფარავს პაციენტი.

დ) თანადაფინანსება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებს (დადასტურებული  დიაგნოზით) დაუფინანსდებათ 

საყოველთაო  ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელმწიფო  პროგრამით დაფინანსებული    სამედიცინო   მომსახურების   თანაგადახდა  სრულად, 

სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული  ტარიფის ფარგლებში. 

ე) ავთვისებიანი სიმსივნის კომპლექსური გენური პროფილირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ რთულად სადიაგნოსტიკო პაციენტებს დაუფინანსდებათ სიმსივნური

ქსოვილის გენურ პროფილირებასთან (მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევა) დაკავშირებული ხარჯები. კომპლექსური გენური პროფილირება

შესაძლებელს ხდის მძიმე პაციენტებისათვის შეირჩეს მკურნალობის ინდივიდუალური გზა, თერაპიული კურსის ყველაზე ოპტიმალური

ვარიანტი, რაც უზრუნველყოფს კლინიკური გამოსავლის გაუმჯობესებას. ბენეფიციარებს კომპლექსური გენური პროფილირება წლის

განმავლობაში დაუფინანსდებათ ერთჯერადად, სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით შემდეგი

პროპორციების დაცვით: 

  1) 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პაცინეტებს  და შშმ სტატუსის მქონე პირებს -  100 %-ით,

 2)  სხვა დანარჩენ პაციენტს - 90% -ით. 

წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე პაციენტებს კომპლექსური გენური პროფილირება

დაუფინანსდებათ  წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით 80% -ით.

- საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით ისარგებლებენ შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. აღნიშნული შემთხვევები

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პირობების

და პროპორციების შესაბამისად.  წლიური ლიმიტი  შეადგენს  15 000 ლარს. 

ქვეპროგრამის  მოცულობით  არ დაფინანსდება:

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის ლიმიტის თანაგადახდის ღირებულებაზე

მეტად მოთხოვნილი თანხა. მედიკამენტოზური მკურნალობის დროს ამბულატორიული მომსახურებისათვის საჭირო თანხა. ასევე არ

დაფინანსდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა, საზღვარგარეთ

ჩატარებული  სამედიცინო  მომსახურება, უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურეობა.

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,

მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა (არაუმეტეს)
                  2 300  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვის  

ფინანსური რისკების 

შემცირება (ლარი)

1 000                  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ავთვისებიანი სიმსივნით 

დაავადებული პაციენტების 

სიცოცხლის შენარჩუნება, 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,  

მკურნალობასთან დაკავშირებული  

ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.
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ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 450 000

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და

ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე. 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი მშობელიც რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის

ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

სულ ბიუჯეტი: 450 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლებისათვის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო

მომსახურების, თანაგადახდის  დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლებისათვის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის

სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების, თანაგადახდის დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამით

დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში. 

 ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:                                                                                                                                                        

- შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები;                                                                                                                                                                                                                              

- მოქალაქეები  რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000-ის 

ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                                                                                                            

- ასაკით პენსიონერები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 200 000-ის 

ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                                                                                                                              

- 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ოჯახები   რეგისტრირებულნი არიან  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში“ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;                                                                                                                    

-  უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;                                                                                                                                                                 

- უსახლკაროები;  
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

500 900            450 000  

           450 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობაზე ფინანსური

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული გეგმიური

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასევე:

ძვირადღირებული (რომელთა ღირებულება სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფით აღემატება 15000 ლარს)

ქირურუგიული ოპერაციული (გეგმიური, გადაუდებელი) მკურნალობის თანაგადახდა არაუმეტეს 20 000 ლარისა. (სახელმწიფო

პროგრამით დამტკიცებული ტარიფი მითითებული უნდა იყოს დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშ - ფაქტურაში). ასევე

დაფინანსდება ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობისა და სიმპტომური მკურნალობის თანაგადახდა

სრულად (პაციენტის სოციალური სტატუსის გათვალისწინებით)  სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

აღნიშნული თანადაფინანსებით ისარგებლებს 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის აჭარის

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უწყვეტად რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, გარდა იმ პირებისა, რომელთა

წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი  ( ასაკით პენსიონერების გარდა).                              

- ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები პირველ რიგში დაფინანსდება სადაზღვევო ლიმიტის ზღვრული

ტარიფით. ქვეპროგრამით დაიფარება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრულ ტარიფამდე

დარჩენილი თანხის 50% არაუმეტეს 7000 ლარისა.   

- წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს დაუფინანსდებათ აღნიშნული

ოპერაციების თანაგადახდა სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში 50%-ით, არაუმეტეს 7000 ლარისა. დარჩენილი

თანხა დაიფარება პაციენტის მიერ.                                                                                                                                                                                                                    

   ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_ -  მოქალაქის განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს 

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა (საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული 

ტარიფის  მითითებით)                                                                                                                                        

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.  

  ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ტარიფის 

ლიმიტის თანაგადახდის ღირებულებაზე მეტად მოთხოვნილი თანხა.  ასევე არ დაფინანსდება პირები,რომელთა წლიური შემოსავალი 

არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა, საზღვარგარეთ ჩატარებული მკურნალობა. 

დასახელება

პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                      500  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

900                       

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ზოგიერთი სოციალური 

კატეგორიის მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო მომსახურეობაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა
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ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 600 000

სულ ბიუჯეტი: 600 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

  მოზრდილი მოსახლეობის (18 წლის ზემოთ)  ნებისმიერი ორგანული სისტემის დაავადებით ან დაზიანებით განპირობებული 

უუნარობის ფუნქციის აღდგენა და შესაბამისად ცხოვრების  ხარისხის ამაღლება.  

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოზრდილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის აღდგენა/რეაბილიტაცია, რომელთაც გადატანილი სხვადასხვა

დაავადებით ან ტრავმით შეზღუდული აქვთ ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში თითეულ

პაციენტს მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ სამედიცინო მომსახურებისათვის ინდივიდუალურად შემუშავებული გეგმის

მიხედვით მიეწოდება კომპლექსური სერვისი - ფიზიკური თერაპევტის, რეაბილიტოლოგის, ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, ლოგოპედის,

შრომითი თერაპევტის, ოკუპაციური თერაპევტის და სხვა საჭირო სპეციალისტების მომსახურება. 

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს

და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე.  

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:                                                                                                                                                        

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  

100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;                                                                                                                                              

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;                                                                                                                                   

ომის ვეტერანები;                                                                                                                                                                                                      

  ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს: 

_ -  მოქალაქის განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა IV-N100/ა (პაციენტის დიაგნოზი და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს

ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად); 

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა;                                                                                                                                            

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.  
  ვაუჩერით დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, არაუმეტეს 600 ლარის  

ოდენობით. წლიური 40 000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 ლარი და მეტი შემოსავლის მქონე პაციენტებს  აღნიშნული სამედიცინო 

მომსახურება დაუფინანსდებათ 50%-ით. პაციენტის სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით, არაუმეტეს 

ვაუჩერში მითითებული თანხისა. ღირებულების დანარჩენ ნაწილს დაფარავს პაციენტი.                                                                                                                                                                                                                            

ბენეფიციარების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.  

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ   ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით 

მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ სამედიცინო მომსახურებას.

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის     40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო 

ასაკის პირებისა, ასევე არ დაფინანსდება  უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება. საზღვარგარეთ ჩატარებული სამედიცინო 

მომსახურება  და   სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა  მოსარგებლის მხრიდან.      
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი
სულ 

(ლარი)

1000 600       600 000  

      600 000  

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება

x x x x

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

დასახელება

პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებული პაციენტის ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობის აღდგენა/გაუმჯობესება,

ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. 
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                   1 000  

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვი

ს  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

600                       

ქვეპროგრამაში მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

 ზოგიერთი სოციალური 

კატეგორიის მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო რეაბილიტაციაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა
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ფორმა # 3.1

060205

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 410 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2022 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის დაცვა საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკებისაგან.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სულ ბიუჯეტი: 1 410 000

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ

დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში".

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი მშობელიც

რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.                                                                       

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ სხვადასხვა დაავადებების მქონე პირები, რომლებიც ნაწილობრივ

დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში"

ქვეპროგრამით პირველი რიგის პრიორიტეტი ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, შშმ პირებს და ავთვისებიანი

სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებს. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა მატერიალური დახმარების სახით

ჩაერიცხება ბენეფიციარს ან მის კანონიერ წარმომადგენელს საბანკო ანგარიშზე.

გადაწყვეტილებას ბენეფიციართა მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ -

კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

312



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

47                    30 000  1 410 000                           

1 410 000                           

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

განხილვა

x x x x

დაფინანსება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება;

საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.      

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ბენეფიციარებს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში"

დაფინანსებული თანაგადახდა (წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურდან დარჩენილი თანხა) 80 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 30

000 ლარისა (ეროვნულ ვალუტაში დახმარების დღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის მიხედვით).  

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მომართვის პერიოდისათვის უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში

დაუფინანსდებათ: 1.

18 წლამდე ასკის ონკოჰემატოლოგიური დაავადების მქონე სამ პაციენტს ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა:   

     - ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია  -არაუმეტეს 100  000 ლარისა;                                    

   - ძვლის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია - არაუმეტეს 180 000 ლარისა; 

- ძვლის ტვინის ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია - არაუმეტეს 210 000 ლარისა;

2.  ორ პაციენტს გულის გადანერგვა - თითეულ პაციენტზე არაუმეტეს 200 000 ლარისა;

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების შესახებ პაციენტმა ან მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა მიმართოს პაციენტის

სამედიცინო მომსახურების დაწყებამდე ან სამედიცინო მომსახურების პროცესში (სამედიცინო მომსახურების

დასრულებამდე).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

დაფინანსების  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის 

იდენტიფიკაცია  (18 წლმდე ასაკის ბავშვებისათვის დაბადების მოწმობის ასლი);                                                                                             

- ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები 

მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);  

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურა (თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-გადაწყვეტილება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  პროგრამით 

"მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში"მიღებული დაფინანსების შესახებ;                                                                                                                                                                                                                          

დახმარების მიმღები პირის  საბანკო რეკვიზიტები.                                                                                                                                            

- ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.                                                                                                                                                                                        
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

                                50  

ქვეპროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

ბენეფიციარებისათვ

ის  ფინანსური 

რისკების შემცირება 

(ლარი)

30 000                          

ქვეპროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

საბიუჯეტო წლის 

დასასრულს

   ბენეფიციარების სიცოცხლის 

შენარჩუნება, ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესება, შესაძლებლობების 

შეზღუდვის შემცირება; 

საზღვარგარეთ მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  ფინანსური 

რისკებისაგან დაცვა. 
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

სულ ბიუჯეტი:       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის 

სოციალური უზრუნველყოფა
      1 718 400             429 600            429 600            429 600             429 600  

სულ პროგრამა       1 718 400           429 600          429 600          429 600           429 600  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

0603

პირველადი ჯანდაცვის  ხელშეწყობა

აჭარის მუნიციპალიტეტების სოფლის სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) სოციალური

უზრუნველყოფა. სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება  უწყვეტი, ბაზისური  სამედიცინო   მომსახურება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის, უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო

მომსახურების მიწოდება.

2022–2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, სამედიცინო პერსონალისათვის (სოფლის ექიმი,

სოფლის ექთანი) სოციალური დახმარების დანიშვნა, მათი სოფლებში დამაგრების მიზნით . სოფლის მოსახლეობისათვის

უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;   

სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლებში,

განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) მაღალი

დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული

სამედიცინო მომსახურება. სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის

ფარგლებში განხორციელდება მათი მატერიალური სტიმულირება სოციალური დახმარების სახით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

სოფლის სამედიცინო პერსონალის ადგილზე დამაგრებით სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნა უწყვეტი,

ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობით 
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის სოციალური 

უზრუნველყოფა

100% 100% 100% 100% რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

 სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის (სოფლის 

ექიმი, სოფლის ექთანი) 

ადგილზე დამაგრება 

სოციალური 

უზრუნველყოფის  გზით

217 217 217 217 რაოდენობა

პროგრამაში 

მონაწილე 

სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტების სოფლის 

მოსახლეობისათვის 

მაღალხარისხიანი, უწყვეტი, 

ბაზისური სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდება.

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060306

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

43 300 154 800

64 150 115 200

46 150 82 800

64 100 76 800

429 600

ფორმა # 3.1

სამედიცინო პერსონალის სოფლებში დამაგრება და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესება,

მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის ბაზისური, უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის

სოფლის ექიმებისა და ექთნების სოციალური დახმარების დანიშვნა- მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი,

ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, სოფლის ექთნებისათვის 150 ლარი; ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის

ექიმებისათვის – 150 ლარი, სოფლის ექთნებისათვის 100 ლარი; 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული

სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი) მაღალი დენადობის გამო სოფლის მოსახლეობის

მნიშვნელოვან ნაწილს სრულად არ მიეწოდება პირველადი ჯანდაცვით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურება.

სამედიცინო პერსონალის სოფლებში დამაგრების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი სოციალური

უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის შესრულებაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობენ აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სამედიცინო პერსონალი (სოფლის ექიმი და სოფლის ექთანი). დაფინანსება

განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და

მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ქვეპროგრამაში

სამედიცინო პერსონალის ჩართვა განხორციელდება მუნიციპალიტეტების გამგებლების მომართვის საფუძველზე.

დასახელება
პროდუქტები

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო) სოფლის ექიმების სოციალური დახმარება

სულ ბიუჯეტი: 429 600

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პირველადი ჯანდაცვის  ხელშეწყობა

სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, 

ხულო) სოფლის ექთნების სოციალური დახმარება

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სოფლის ექთნების 

სოციალური დახმარება

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სოფლის ექიმების 

სოციალური დახმარება

429 600
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სოციალური დახმარება x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის ექთანი)ადგილზე დამაგრებით აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობისათვის უწყვეტი, ბაზისური

სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა;  
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სოფლის სამედიცინო პერსონალის 

(სოფლის ექიმი, სოფლის 

ექთანი)ადგილზე  დამაგრებით 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  

მუნიციპალიტეტების სოფლის 

მოსახლეობისათვის  უწყვეტი, 

ბაზისური სამედიცინო 

მომსახურეობის მიწოდების 

უზრუნველყოფა.

სოფლის სამედიცინო 

პერსონალის (სოფლის 

ექიმი, სოფლის 

ექთანი)ადგილზე 

დამაგრება

მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტებში 

სოფლის ექიმის 

რაოდენობა – 43  

სოფლის ექთანი -46 

ქობულეთის და 

ხელვაჩაურის სოფლის 

ექიმები– 64 სოფლის 

ექთანი-64

მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან 

მოწოდებული 

ინფორმაცია 

დასაქმებული სოფლის 

ექიმების, სოფლის 

ექთნის რაოდენობისა 

და მათ მიერ 

ჩატარებული მუშაობის 

შესახებ

ყოველთვიურად

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობებიდან 

მოწოდებული 

ინფორმაციისა და 

სოფლის ექიმების და 

სოფლის ექთანის მიერ 

ჩატარებული მუშაობის 

ყოველთვიური ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

14 155 120 3 538 780 3 538 780 3 538 780 3 538 780

14 155 120 3 538 780 3 538 780 3 538 780 3 538 780

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022–2025 წლები

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

6 528 160 1 632 040 1 632 040 1 632 040 1 632 040

დასახელება

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მართვა 

და მომსახურების მიწოდება

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

პროგრამის მიზანი:

რეგიონში ეპიდემიოლოგიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და გაუმჯობესება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი მზადყოფნისა და დროული რეაგირების გზით; ცხოვრების ჯანსაღი

წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა,   მოსახლეობის ცნობიერების დონის გაზრდა და ჩართულობა;

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული

ავადობითა და უნარშეზღუდულობით გამოწვეული მართვადი ტვირთის შემცირება, სამედიცინო

დიაგნოსტიკურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე.  

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული

ღონისძიებების განხორციელება. პრიორიტეტული საკითხის ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის

ინფორმატიულობის ზრდა,  ჩართულობა.  

შერჩეულ სამიზნე ჯგუფში სამედიცინო სკრინინგული გამოკვლევების განხორციელება დაავადების

ადრეული გამოვლენის მიზნით; შეზღუდული შესაძლებლობების თავიდან აცილება, დაავადებათა

ქრონიზაციის შემცირება,  სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

      ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირების ხელშეწყობა

იმუნოპროფილაქტიკის ხელშეწყობა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელების

ზედამხედველობა.

      სახელმწიფო    სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა შეკრება და გადაცემა;

ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის ინტეგრირებული სკრინინგი და ტუბერკულოზის

გამოსავლების გაუმჯობესება აჭარის რეგიონში.

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

0604

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
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7 626 960 1 906 740 1 906 740 1 906 740 1 906 740

14 155 120 3 538 780 3 538 780 3 538 780 3 538 780

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

   ეპიდემიოლოგიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა/შენარჩუნება, 

    მოსახლეობის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად,

    დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა,  მოსახლეობის ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა. 

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

სულ პროგრამა

   2021  წელს სულ პირველადი სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 30 642  ბენეფიციარს.(რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით 8.8%). 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა :სკრინინგი გაიარა 1000

ბენეფიციარმა, რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა 400 ბენეფიციარს, მედიკამენტოზური პროფილაქტიკა 1000-ს.

 ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში: საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულია 4085 ორსული. 

სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა: მეორეული დიაგნოსტიკით ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა, მათ შორის :

ტვინის ღეროს სმენის მარტივი ტესტი ჩაუტარდა -15, ტიმპანომეტრია-30, კომპიუტერულ აუდიომეტრიული გამოკვლევა ტვინის ღეროს

სმენის პასუხის რეგისტრაციის მეთოდით -2.

ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში: სულ ბენეფიციარი- 450, პირველადი ჯანდაცვის მომართვის საფუძველზე 

აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში-აჭარის რეგიონში-მომსახურება გაეწია 150 ბენეფიციარს, მათ შორის პირველადი სკრინინგული

კვლევა 150,      ADOS ტესტი-125

C ჰეპატიტის,ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური ხელშეწყობა -სკრინიგი ჩაუტარდა 30 000 ბენეფიციარს.

ქალებში, ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში, ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა - სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა ატომურ-

აბსორბციული სპეტროფოტომეტრიის მეთოდის საშუალებით ჩაუტარდა 4500 ბენეფიციარს.

2022 წლის განმავლობაში ეპიდზედამხედველობის სისტემაში მოექცევა ინფექციური და პარაზიტული დაავადების საპროგნოზოდ 40

000-ზე მეტი შემთხვევა, სასწრაფო შეტყობინებასა და ადექვატურ რეაგირებას დაექვემდებარება 20%, რომელთა 40% –ში

განხორციელდება ეპიდკვლევა. 

     2022 წლის  განმავლობაში:

– ბავშვთა განვითარების ადრეულ ასაკში ძვალ-სახსართა თანდაყოლილი დეფორმაციების, მ.შ. მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი

ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის დროული გამოვლენისა და დიაგნოსტიკის მიზნით, მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის

ცენტრების მიერ რეფერირებულ 0-6 თვის ასაკის, საპროგნოზოდ 1000 ბავშვს, ჩაუტარდება ორთოპედის კონსულტაცია,

ულტრასონოგრაფიული კვლევა, პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, რენტგენოლოგიური

გამოკვლევა, ორთოპედის მიერ  შემთხვევის მართვის დროული დაგეგმვა.   

– ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით, რეგიონში უფასო სამედიცინო მომსახურება გაეწევა რეგიონის

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ანტენატალური მეთვაყურეობის კომპონენტში ჩართულ ყველა ორსულს–საპროგნოზო რაოდენობა 4500

ორსული.   

– სმენის პირველადი სკრინინგით გამოვლენილ, სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილებს, რომლებიც რეგისტრირებულია აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში, ჩაუტარდებათ: მეორეული სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში მათი

ჩაღრმავებული კვლევები (ტვინის ღეროს სმენის პასუხი, ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული აუდიომეტრია);.

_ალერგიულ დაავადებათა, მ.შ. ბრონქული ასთმის დროული დიაგნოსტიკის მიზნით მუნიციპალიტეტების პჯდ ქსელიდან

რეფერირებულ (6-12 წლის ჩათვლით) ბავშვებს ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკური კვლევები. 

-აუტიზმის ადრეული დიაგნოსტიკისა და დროული მართვის ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია რეგიონის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული 2-დან -7 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვთა სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში დიაგნოსტიკა აუტიზმის

სადიაგნოსტიკო დაკვირვების სქემით. 

-რეგიონის მოსახლეობის ზოგად პოპულაციაში C ჰეპატიტის, აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის აქტიური გამოვლენის

ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა მიერ ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელების

ხელშეწყობა. საპროგნოზო რაოდენობა 30 000 ბენეფიციარი

- ორსულებში მოსალოდნელი გართულებების და ახალშობილებში განვითარების პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით სისხლში

ტყვიის შემცველობაზე კვლევა ჩაუტარდება საპროგნოზოდ 4500 ორსულსა და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალს, რომლებიც

რეგისტრირებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ბენეფიციარებს კვლევის შედეგების მიხედვით ჩაუტარდება

განმეორებითი კვლევები, კერძოდ ორსულებს 5-14 მკგ/დლ შემთხვევაში ჩაუტარდება დამატებით 1 კვლევა ერთი თვის შემდეგ, ხოლო 15

და მეტი მკგ/დლ შედეგისას ჩაუტარდება განმეორებით 2 კვლება თითო თვის შუალედით, პროგნოზულად 4500 ბენფიციარს ჩაუტარდება

8 100 კვლევა. ამასთან ერთად კვლევა ჩაუტარდება პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან რეფერირებულ 8-14 წლამდე ასაკის საპროგნოზოდ

3800 , ბავშვს, რომელთაც კვლევის შედეგების მიხედვით ჩაუტარდებათ განმეორებითი კვლევები, კერძოდ 5-10 მდე მკგ/დლ - 2 ჯერ,

ხოლო10-დან-34 მკგ/დლ და მეტი - 3-ჯერ, სულ პროგნოზულად 8570 კვლევა ბავშვებში.
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

სასწრაფო 

შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ 

დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  

კვლევა

სასწრაფო შეტყობინებას 

დაქვემდებარებულ 

გადამდებ დაავადებათა 

საშუალოდ 40%  კვლევა

სასწრაფო 

შეტყობინებასა და 

ეპიდკვლევას 

დავემდებარებულ 

შემთხვევათა 

საპროგნოზოდ 40% 

 

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

რეგიონში 

რეგისტრირებული 

ყველა ტიპის 

სამედიცინო 

(ფიზიკური/იურიდ

იული) პირი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2019 წლის 25 

მარტის  №01-26/ნ ბრძანების 

,,სამედიცინო 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის წარმოების და   

მიწოდების წესის შესახებ"  

შესაბამისად

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის 

მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–80

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის 

მიზნით ჩატარებული 

შეხვედრები–80

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–80

მოსახლეობის 

ინფორმატიულობის 

დონის გაზრდის 

მიზნით 

ჩატარებული 

შეხვედრები–80

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ცენტრის დირექტორის 

ბრძანების შესაბამისად

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონ

ის მოსახლეობის 

საპროგნოზოდ 12.5 

%-ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონი

ს მოსახლეობის 

საპროგნოზოდ 12.5 %-

ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონის 

მოსახლეობის 

საპროგნოზოდ 13%-ში

პრაქტიკულად 

ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში

სკრინინგული

გამოკვლევების 

რაოდენობა–რეგიონ

ის მოსახლეობის 

საპროგნოზოდ 14%-

ში

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

 ეპიდემიოლოგიურად 

კეთილსაიმედო გარემოს 

უზრუნველყოფა/შენარჩუნ

ება, 

მოსახლეობის 

დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბება ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დასამკვიდრებლად,

დაავადებათა ადრეული 

დიაგნოსტიკა, 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის 

აცილებადი რისკების 

მართვა. 
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060402

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა

სულ ბიუჯეტი: 1 906 740

 რეგიონში დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა,  შემთხვევის დროული მართვა;

 არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული   უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება, 

 სამედიცინო დიაგნოსტიკურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე.

ბავშვთა განვითარების ადრეულ ასაკში ძვალ-სახსართა თანდაყოლილი დეფორმაციების, მ.შ. მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი

ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის დროული გამოვლენისა და დიაგნოსტიკის მიზნით, 0-6 თვის ასაკის ბავშვებში ჩატარდება ორთოპედის

კონსულტაცია, მენჯ-ბარძაყის სახსრის ულტრასონოგრაფიული კვლევა, პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით საჭიროების

შემთხვევაში, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, ორთოპედის მიერ შემთხვევის მართვის დროული დაგეგმვა ღონისძიებით მოსარგებლეა 0-6

თვის ასაკის ბავშვები (ერთჯერადად), რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, 

ორსულებში ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდება: ინსტრუმენტულ–ლაბორატორიული

გამოკვლევა – ულტრასონოგრაფია, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური (თირეოტროპული ჰორმონი, თავისუფალი თიროქსინი)

გამოკვლევა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ღონისძიებით მოსარგებლეა ორსულები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც

რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება

განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ცენტრი ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის" სახელმწიფო პროგრამის ანტენატალურ კომპონენტში ჩართულ სამედიცინო

დაწესებულებებში მომსახურების მისაღებად. სამედიცინო ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს განსაზღვრავს და ამტკიცებს

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. საანგარიშო წელს ბენეფიციარებს აღნიშნული მომსახურება

მიეწოდებათ ერთჯერადად.

სმენის პირველადი სკრინინგით გამოვლენილ, სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილებს ჩაუტარდებათ: მეორეული სკრინინგი და

საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევები (ტვინის ღეროს სმენის პასუხი, ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული

აუდიომეტრია); ღონისძიებით მოსარგებლეებს წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული ბავშვები, საპროგნოზო რაოდენობა -

80.

ალერგიულ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით, ღონისძიება ითვალისწინებს დიაგნოსტიკას, რომელიც მოიცავს:

ალერგოლოგის კონსულტაციას, გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევას, კანის პრიკ ტესტს არაინფექციური ალერგენებით, სისხლის

შრატში საერთო IgE -ს განსაზღვრას. ღონისძიებით განსაზღვრული დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარება შეეძლება აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ, ალერგოლოგთან კონსულტაციაზე პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ

რეფერირებულ 6-დან 12 წლის ჩათვლით ასაკის 450 ბენეფიციარს.

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 906 740

დასახელება 2022 წელი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი
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რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

1000

(ბენეფიციარი)
51,10 51 100

4500

(ბენეფიციარი)
55,00 247 500

80

(ბენეფიციარი)
46,25 3 700

450

(ბენეფიციარი)
59,20 26 640

150

(ბენეფიციარი)
166,7 25 000

30000

(ბენეფიციარი)
1,75 52 500

8300

(ბენეფიციარი)
180,8 1 500 300

1 906 740

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 ვარტალი 4 კვარტალი

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

 X  X  X  X

ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა  სამიზნე ჯგუფში

აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში ქალებში, რისკ-ჯგუფს მიკუთვნებელ 

ბავშვებში  ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი 

ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა 

ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში 

სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული 

დიაგნოსტიკა

ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა  სამიზნე ჯგუფში

აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის 

ხელშეწყობა 

C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური 

გამოვლენის ხელშეწყობა 

სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა

დასახელება

პროდუქტები 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის 

ადრეული დიაგნოსტიკა 

ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში 

ბავშვთა გონებრივი განვითარების სრულყოფის ხელშეწყობისა და სოციალური სისუსტეების დროული აღმოფხვრის მიზნით,

დაგეგმილია რეგიონის ტერიტორიაზე პჯდ ქსელის მიერ რეფერირებულ 2-დან -7 წლის ასაკის ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია

აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით და საჭიროების შემთხვევაში დიაგნოსტიკა აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვების სქემით (ADOS).

ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს სსიპ აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი შესაბამისი მომსახურების გამწევ სამედიცინო დაწესებულებაში

წარსადგენად. 

ქალაქ ბათუმში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (ქალაქი), დაბა ხელვაჩაურისა ტერიტორიაზე მოსახლეობის ზოგად პოპულაციაში C

ჰეპატიტის, აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია აღნიშნულ ტერიტორიებზე

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ იურიდიულ პირთა მიერ ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელების

ხელშეწყობა.ღონისძიებით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით, რომელსაც გასცემს

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი შესაბამისი მომსახურების გამწევ სამედიცინო

დაწესებულებაზე. 

ორსულებში მოსალოდნელი გართულებების და ახალშობილებში განვითარების პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით

მიზანშეწონილია, სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევა ჩაუტარდეს საპროგნოზოდ 4500 ორსულსა და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალს,

რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ბენეფიციარებს კვლევის შედეგების მიხედვით

ჩაუტარდება განმეორებითი კვლევები, კერძოდ ორსულებს 5-14 მკგ/დლ შემთხვევაში ჩაუტარდება დამატებით 1 კვლევა ერთი თვის შემდეგ,

ხოლო 15 და მეტი მკგ/დლ შედეგისას ჩაუტარდება განმეორებით 2 კვლება თითო თვის შუალედით, პროგნოზულად 4500 ბენფიციარს

ჩაუტარდება 8 100 კვლევა.ამასთან ერთად კვლევა ჩაუტარდება პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან რეფერირებულ 8-14 წლამდე ასაკის

საპროგნოზოდ 3800 , ბავშვს, რომელთაც კვლევის შედეგების მიხედვით ჩაუტარდებათ განმეორებითი კვლევები, კერძოდ 5-10 მდე მკგ/დლ -

2 ჯერ, ხოლო10-დან-34 მკგ/დლ და მეტი - 3-ჯერ, სულ პროგნოზულად 8570 კვლევა ბავშვებში.
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მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებათა ქრონიზაციის შემცირება,  სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

C ჰეპატიტით, აივ ინფექცია/შიდსით, ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის

გავრცელების შემცირება სამიზნე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ინფიცირების სტატუსის დადგენა/მიდევნება/

მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფის გზით.

   ორსულებში გართულებათა თავიდან აცილება და ჯანმრთელი მომავალი თაობის ფორმირების ხელშეწყობა

   ახალშობილებში   სმენის თანდაყოლილი   პათოლოგიების მეორეული დიაგნოსტიკა  და დროული მართვის   ხელშეწყობა.

  ალერგიულ დაავადებათა დროული დიაგნოსტიკა 

ბავშვთა გონებრივი და ფსიქიური განვითარების ადრეული შეფასება, სოციალური სისუსტეების თავიდან აცილების

ხელშეწყობა.

ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში ქალებში, რისკ-ჯგუფს 

მიკუთვნებულ ბავშვებში ტყვიის შემცველობის 

განსაზღვრა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედეგი 1 -პრაქტიკულად ჯანმრთელ 

მოსახლეობაში პირველადი სკრინინგი 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის 

მიზნით

რეგიონის მოსახლეობის 

საპროგნოზოდ 12.5%-ში

(ბენეფიციართა საპროგნოზო  

რაოდენობა 43 950)

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ღონისძიების 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

1 წელი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად

შედეგი 2 - პირველადი სკრინინგით 

იდენტიფიცირებულ რისკ-ჯგუფში 

დიაგნოსტიკური კვლევების 

განხორციელება დიაგნოზის 

დადასტურების მიზნით

სკრინინგის შედეგად 

იდენტიფიცირებული რისკ-

ჯგუფი- პირველადად 

დასკრინულ ბენეფიციართა 

საპროგნოზოდ  13.3 %

(5856 ბენეფიციარი)

რაოდენობა

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი, 

ღონისძიების 

განმახორციელებლი 

ორგანიზაცია

1 წელი

სსიპ აჭარის ა.რ. 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

ღონისძიების 

შესრულების, 

ანგარიშგებისა და 

ანაზღაურების წესის 

შესაბამისად
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0613

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები          426 700             426 700                   -                      -                    -    

სულ ბიუჯეტი:          426 700             426 700                   -                      -                    -    

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

 საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით და COVID-19 მართვაში ჩართული რისკ ჯგუფების 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2022–2025 წლები

ახალი კორონავირუსით COVID 19) დაიფიცირებისაგან რისკ ჯგუფების დაცვის უზრუნველყოფა და

დაავადებული მოსახლეობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. 

2019 წლის დეკემბრის თვიდან მსოფლიო იმყოფება ახალი კორონავირუსის ინფექციის COVID-19 გლობალური საფრთხის წინაშე, 2020 წლის

მარტის თვიდან კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია პანდემიად შეაფასა და მოუწოდა ქვეყნებს

პანდემიასთან ბრძოლის სამზადისისკენ. დღეის მდგომარეობით მსოფლიოში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 242 848 352-ს გადააჭარბა,

ხოლო საქართველოში რეგისტრირდება ინფიცირების 680 182  და გარდაცვალების 9 617 შემთხვევა.  

აჭარის რეგიონში დღეის მდგომარეობით 78 501 ლაბორატორიულად დადასტურებული ინფიცირებული პირი გადის მკურნალობას და

ყოველდღიურად საშუალოდ 150 შესაძლო შემთხვევა ექვემდებარება დიაგნოსტიკას. ვირუსის კონტაგიოზურობიდან გამომდინარე,

უპირველესი მნიშვნელობისაა პირადი უსაფრთხოების დაცვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული პროტოკოლისა და

სტანდარტის შესაბამისად, სამედიცინო პერსონალი კი მიეკუთვნება დაინფიცირების მაღალი რისკის ჯგუფს. ევროპის რეგიონის ქვეყნებში

სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით ინფიცირებულია სამედიცინო პერსონალის 20%, რაც მნიშვნელოვანი დამაბრკოლებელი ფაქტორია

უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების. რეგიონი გამოირჩევა საკარანტინე/კოვიდ სასტუმროების ზონაში მყოფ პირთა

რაოდენობით, რაც ყოველდღიურად მზარდია და აღემატება 1 000-ს, საკარანტინე სივრცეში და კოვიდ სასტუმროებში პირთა მომსახურება

მოითხოვს პერსონალის ეკიპირებას ასევე არსებული სტანდარტებისა და პროტოკოლის დაცვით.

პანდემიის პირობებში უსაფრთხო დაცვის საშუალებების მოწოდება და შეძენა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ჩვენი

ქვეყნის, არამედ მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნებისთვის. საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გარკვეული სირთულეებისა და

ფორმაჟორული სიტუაციის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესია რეგიონის შემდეგი სამედიცინო დაწესებულებების პირადი დაცვის

საშუალებებით უზრუნველყოფა: დაწესებულებები, რომლებიც ამ ეტაპზე ჩართული არიან COVID-19 მართვაში/შესაძლო შემთხვევების

ინდენტიფიცირებაში, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული ცხელების კლინიკებისთვის, რომლებიც

უზრუნველყოფენ შესაძლო შემთხვევების ინდენტიფიცირებას, სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე სკრინინგის განმახორციელებელი

სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგებისთვის, სამედიცინო მომსახურების გამწევ და

ინფექციის მართვაში ჩართულ ფიზიკურ/იურიდიული პირებისათვის, ასევე მომხმარებლებად უნდა განისაზღვროს საკარანტინე სივრცეში

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება:

ა) სამედიცინო სახარჯი მასალის შესყიდვა, კერძოდ: ერთჯერადი სამედიცინო ტენმედეგი ხალათი; ქირურგიული პირბადე; ერთჯერადი

სამედიცინო ხელთათმანი; ერთჯერადი სამედიცინო ქუდი; ერთჯერადი სამედიცინო ბახილი; ხსნარი სადეზინფექციო ხელის; ხნარი

ზედაპირის (კონცენტრანტი); ერთჯერადი სამედიცინო ტენმედეგი კომბინიზონი; რესპირატორი; ფარი; სამედიცინო დამცავი სათვალე;

დისტანციური თერმომეტრი, პულსოქსიმეტრი და გვამის ჩანთა.

ბ) სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მგზავრთა სკრინინგი, მოქმედი პროტოკოლის თანახმად.

გ) საქართველოს მთავრობის N828 დადგენილების თანახმად საკარანტინე სივრცეების და კოვიდ-სასტუმროების სამედიცინო პერსონალით

უზრუნველყოფა.
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პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით უზრუნველყოფა
               126 700                126 700  

 საკარანტინე სივრცეების და კოვიდ-

სასტუმროების  სამედიცინო პერსონალით 

უზრუნველყოფა

               300 000                300 000  

სულ პროგრამა          426 700           426 700                   -                   -    

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით

უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა, საკარანტინე

სივრცის და კოვიდ-სასტუმროების სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

საკარანტინე 

სიცრცის 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

5 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

რისკ ჯგუფების  

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

1000 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

რისკ ჯგუფების 

ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით  და საკარანტინე 

სივრცის სამედიცინო 

პერსონალით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა # 1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

0605 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია                  3 905 200                    3 905 200                3 905 200                   3 905 200                  3 905 200  

0606
მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
                    414 600                       414 600                   420 600                      420 600                     420 600  

0607

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა 

და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

                    937 200                       937 200                   937 230                      937 230                     937 230  

0612
მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა
                 1 871 750                    1 871 750                1 871 720                   1 871 720                  1 871 720  

0609 ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა                  3 080 000                    3 080 000                3 080 000                   3 080 000                  3 080 000  

04 13 04
ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის 

ღონისძიებები
                 3 000 000                    3 000 000  

04 01 04

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა

               15 000 000                  15 000 000              25 000 000                 10 000 000  

               28 208 750                  28 208 750              35 214 750                 20 214 750                10 214 750  სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება მოსახლეობის სოციალური დაცვა
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები      15 620 800       3 905 200        3 905 200         3 905 200        3 905 200  

სულ ბიუჯეტი:      15 620 800       3 905 200        3 905 200         3 905 200        3 905 200  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია 

/რეაბილიტაცია
9 504 000                2 376 000           2 376 000            2 376 000           2 376 000  

ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 
704 000                      176 000              176 000               176 000              176 000  

ბავშვთა ადრეული განვითარება 3 648 000                   912 000              912 000               912 000              912 000  

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია
108 000                        27 000                27 000                 27 000                27 000  

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

0605

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2022-2025 წლები

18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება.

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია  - ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, ცენტრალური და პერიფერიული  

ნერვული სისტემის, კუნთების სხვადასხვა  დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. 

ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია - ძვალ-სახსროვანის სისტემის სხვადასხვა 

დეფორმაციის მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსების  დაფინანსება.                                                                                                     

ბავშვთა ადრეული განვითარება - განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება 

და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია -  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება,   მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, 

სადღეღამისო მომსახურება  კვებით,  სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია -  აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე 2-დან 18 

წლამდე ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება. 

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია - სხვადასხვა ხარისხის სმენადაქვეითებული 

სმენაპროთეზირებული (კოხლეარული იმპლანტი, სმენის აპარატი) ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე 

მორგებული  სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
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აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია
1 632 000                   408 000              408 000               408 000              408 000  

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა 

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია
24 800                            6 200                  6 200                   6 200                  6 200  

სულ პროგრამა 15 620 800              3 905 200           3 905 200            3 905 200           3 905 200  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდა  1807 

ბენეფიციარს.

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდება არანაკლებ 1925 ბენეფიციარს.

სამიზნე ჯგუფის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სარეაბილიტაციო მომსახურებით.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მოსახლეობის 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

92% 92% 92% 95% %

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა 
15 100 12 000 12 500 13 000 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სამედიცინო და სოციალურ 

რეაბილიტაციაზე  

ბენეფიციართა რაოდენობა

რაოდენობა 

(არანაკლებ)
1925 1 800 1850 1900 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სამედიცინო და სოციალურ 

რეაბილიტაციაზე  

ბენეფიციართა მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება

მოსალოდნელი შედეგი
მოგროვების 

მეთოდი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

060506

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ბავშვის ინკლუზიური განვითარების

მხარდაჭერა, სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და ადაპტაციური

შესაძლებლობების გაძლიერება.

სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება (1 კურსი - არანაკლებ 10 დღისა და ჯამში არანაკლებ 22 ღონისძიებისა)

ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით განსაზღვრული

ტარიფისა - 1 კურსის ღირებულება 330 ლარის ოდენობით. პაციენტებს რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული

ღონისძიებები ჩაუტარდებათ ინდივიდუალური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც უნდა

მოიცავდეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას და რომლის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სრული კურსის ტარიფს. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი მოითხოვს რეაბილიტაციის

დაფინანსებას დაწესებულებაში, სადაც მომსახურება მიეწოდება განსხვავებული პირობებით და მისი ღირებულება აღემატება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ტარიფს, სამინისტრო უზრუნველყოფს მის დაფინანსებას ინდივიდუალური

ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფის შესაბამისად, ხოლო დარჩენილ ნაწილს დაფარავს

ბენეფიციარი.

წელიწადში ერთ ბენეფიციარს დაუფინანსდება არაუმეტეს 8 სარეაბილიტაციო კურსისა ქვეპროგრამაში ჩართვის პერიოდის

გათვალისწინებით. ამასთან, ამ ქვეპროგრამის მოსარგებელე არ შეიძლება იყოს სამიზნე ჯგუფში განსაზღვრული R62.0-ის

დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რომელიც ჩართულია "ბავშვთა ადრეული განვითარების" ქვეპროგრამაში.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე მიზნობრივი ჯგუფებისათვის გათვალისწინებულ ღონისძიებებს შეადგენს:

1) ბავშვთა თერაპიული ინტერვენცია, რომელიც მოიცავს ფიზიკური თერაპიის, ოკუპაციური თერაპიის, მეტყველებისა და ენის

თერაპიის, ფსიქოლოგიური დახმარების, ქცევითი თერაპიის სეანსებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – ფიზიოთერაპიის,

აქვათერაპიის, ხელოვნებითი თერაპიისა და სპეციალური პედაგოგის მომსახურებას; 2)ექიმის მეთვალყურეობა (სეანსი), რაც

მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიურ გასინჯვას, სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებას, ინტერდისციპლინური გუნდის

მუშაობის კოორდინაციას; 3)საჭიროების შემთხვევაში – ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური

დახმარებას (სეანსი). ამასთან, მიმწოდებელს ბენეფიციარის საჭიროებიდან გამომდინარე, უნდა შეეძლოს შესაბამისი

სპეციალისტების მიერ  თერაპიულ ინტერვენციაში შემავალი ყველა ტიპის თერაპიისა და სეანსის ჩატარება.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების,

ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური

კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების,

კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლისა და

მეტი (18 წლამდე) ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, აგრეთვე, ამ მდგომარეობების მქონე 3

წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 2 376 000

სულ ბიუჯეტი: 2 376 000
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კურსის რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

7 200 330 2 376 000

2 376 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

 მომსახურების მიმწოდებელი  

დაწესებულებების შერჩევა
X X X X

 ბენეფიციართა განცხადებების მიღება X X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

პროდუქტები
დასახელება

ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებად განისაზღვრა:

1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები;

2.  ბავშვები,   რომელთა ოჯახები  დარეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა 

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები;

4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები;

5. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები;

6. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები;

7. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;

8. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;

9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი).

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო

კურსების შესაბამისი რაოდენობის ტალონებისაგან. იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან საბიუჯეტო

წლის ბოლომდე, მაგრამ არაუმეტეს 18 წლის ასაკის მიღწევის/შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მოქმედების ვადის

თვის ჩათვლით.

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი,

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე, კანონიერი

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- ბენეფიციარობის დამადასტურებელი საბუთი;

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი აჭარის

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, არ არიან

ჩართული სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა

რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამაში და ამასთანავე, ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის

პერიოდისათვის (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ). 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების  მოხსნამდე 

(საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმით გათვალისწინებული ეტაპების შესაბამისად)   

შესაძლებელია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდეს დისტანციურად ან ბინაზე უშუალო 

კონტაქტით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების დაცვით.  სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული დისტანციური მომსახურების ანაზღაურება  

განხორციელდება ვაუჩერის ღირებულების - 330 ლარის 60%-ით, ხოლო ბინაზე უშუალო კონტაქტით ჩატარებული 

მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერის ღირებულების 100%- ით. 
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განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებულია, ადაპტაციური შესაძლებლობები

გაძლიერებულია.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

  ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში  ჩართულობა

ბენეფიციართა  

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

90%-ზე მეტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა
რაოდენობა 

(არანაკლებ)
900

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

 ბენეფიციართა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
7200

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060504

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ბავშვთა ადრეული განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 912 000

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების

განვითარების სტიმულირება, სკოლამდელ ან ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და სოციალური

ინტეგრაციის  ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება.

 ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე იდენტიფიცირებული ბავშვების კოგნიტური, სოციალური, მოტორული, 

შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს  მიეკუთვნება 

დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ განვითარების ეტაპების დაყოვნება, შეზღუდული შესაძლებლობა 

ან ამ მხრივ რისკი, რაც დადასტურებულია ქვეპროგრამით გათვალისიწინებული ICD-10-დიაგნოზებით (მათ შორის: დაუნის 

სინდრომი, ცერებრული დამბლა,  განვითარების ზოგადი აშლილობა, მეტყველების განვითარების აშლილობა, გონებრივი 

ჩამორჩენილობა). 

პაციენტებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ (ადრეული 

განვითარების სპეციალისტი, ლოგოპედი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი)  პაციენტის ინდივიდუალური განვითარების 

გეგმის შესაბამისად (1 კურსი - არანაკლებ 8 ვიზიტისა, ამასთან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის მხოლოდ ინდივიდუალური 

მომსახურება, ხოლო 3 წლის ასაკის ზემოთ ჯგუფური მომსახურებაც, მაგრამ თვეში არაუმეტეს  4).   სამიზნე ჯგუფისთვის 

გაწეული მომსახურება  ანაზღაურდება  მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით 

განსაზღვრული ტარიფისა - ერთი კურსის ღირებულება 152 ლარის ოდენობით.

საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების  მოხსნამდე 

შესაძლებელია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდეს დისტანციურად ან ბინაზე უშუალო 

კონტაქტით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების დაცვით.  სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული დისტანციური მომსახურების ანაზღაურება  

განხორციელდება ვაუჩერის ღირებულების - 152 ლარის 70%-ით, ხოლო ბინაზე უშუალო კონტაქტით ჩატარებული 

მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერის ღირებულების 100%- ით. 

სულ ბიუჯეტი: 912 000
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კურსის რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

6 000 152 912 000

912 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების მიმწოდებელი  

დაწესებულებების შერჩევა
X X X X

ბენეფიციართა განცხადებების მიღება X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარად განისაზღვრა:

1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები;

2.  ბავშვები,   რომელთა ოჯახები  დარეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა 

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები;

4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები;

5. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები;

6. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები;

7. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;

8. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;

9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი).

 ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება შესაბამისი თვეების ტალონებისაგან. 

იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან თითოეულ მომდევნო თვეზე საბიუჯეტო წლის ბოლომდე,  

მაგრამ არაუმეტეს ბავშვის 7 წლის ასაკის მიღწევის თვის ჩათვლით. 

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  - ფორმა  №IV-100/ა,  სადაც მითითებული  უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- ბენეფიციარობის დამადასტურებელი საბუთი.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ.

ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა და არ არიან ჩართული ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში. ამასთანავე, 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის

პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).  

განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, სოციალური

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება უზრუნველყოფილია.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება
პროდუქტები

განვითარების სტიმულირების მომსახურების დაფინანსება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში ჩართვა

ბენეფიციართა 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა (არანაკლებ) 500

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

 ბენეფიციართა    ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის  გაუმჯობესება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
6000

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060501

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 176 000

სულ ბიუჯეტი: 176 000

სამიზნე ჯგუფისათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიწოდების გზით ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 

გართულებების რისკის პრევენცია.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება ძვალ-სახსროვანის სისტემის დეფორმაციის (მათ შორის სხვადასხვა ხარისხის

სქოლიოზი, მენჯ-ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, დისპლაზია, ტერფმრუდობა, ტრავმის შემდგომი მდგომარეობა

და სხვა) მქონე 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება მოიცავს ექიმ-

სპეციალისტის (ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, რეაბილიტოლოგი) კონსულტაციას, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების

ჩატარებას (სამკურნალო ფიზკულტურა, სამკურნალო მასაჟი, ელექტროფორეზი - პაციენტის საჭიროებების მიხედვით),

მშობლისათვის სამკურნალო ფიზკულტურის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლებას. პაციენტებს რეაბილიტაციის

კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებები ჩაუტარდებათ ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად, რომელიც უნდა

მოიცავდეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს და რომლის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სრული კურსის ტარიფს. ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება (1 კურსი - არანაკლებ 10

დღისა და 30 ღონისძიებისა) ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არა უმეტეს

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფისა -   1 კურსის ღირებულება 220 ლარის ოდენობით.

 წლის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარს დაუფინანსდება არაუმეტეს 2 სარეაბილიტაციო კურსისა.

ქვეპროგრამა  განხორციელდება  სოციალური ვაუჩერის  საშუალებით,  ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში  ჩართვა 

განხორციელდება მომართვიანობის  მიხედვით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხდება;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  - ფორმა  №IV-100/ა,  სადაც მითითებული  უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;

-  მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);                                                                                                                                                               

-  ბენეფიციარობის დამადასტურებელი საბუთი.
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კურსის  რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

800 220 176 000

176 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

ბენეფიციართა 

განცხადებების მიღება
X X X X

განცხადებების 

განხილვა
X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა  გაუმჯობესებულია, გართულებების რისკი შემცირებულია.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

პროდუქტები

რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

დასახელება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გარდა ქ.ბათუმში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისა, რომლებიც

ჩართული არიან "ბავშვთა მენჯ-ბარძაყისა სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა"

ქვეპროგრამაში. ამასთანავე, 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი

მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (წყვეტილობის

არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული

ტერიტორიის გარეთ).

ქვეპროგრამის  ბენეფიციარად განისაზღვრა:

1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები;

2.  ბავშვები,   რომელთა ოჯახები  დარეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა 

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები;

4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები;

5. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები;

6. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები;

7. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;

8. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;

9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი).
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში 

ჩართულობა

ბენეფიციართა 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი

 ბენეფიციართა    

ჯანმრთელობის მდგომარეობის  

გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის კურსის 

რაოდენობა
800

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა (არანაკლებ) 400

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060503

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო,

პედაგოგიური და სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების საჭიროებების კვლევა, რეაბილიტაციის და სამედიცინო

მომსახურების ორგანიზება სადღეღამისო ცენტრში, სადაც 15 დღიანი კურსის განმავლობაში განხორციელდება შეზღუდული

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, ფიზიკური

რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება, საგანმანათლებლო და

გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 20 ლარი დღეში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

ბავშვებისათვის ოჯახურთან მიახლოებული გარემოს შექმნის მიზნით ბავშვის ჩართვა ქვეპროგრამაში განხორციელდება მშობელთან ან

ოჯახის სრულწლოვან წევრთან ერთად.

მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის

მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია

არაუმეტეს 2-ჯერ წელიწადში.
ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მომსახურების  მიღების  უპირატესი  უფლებით  სარგებლობენ   (რიგითობის  დაცვით):

1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

4. სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ადაპტაციის კურსის საჭიროება;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენბტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.

- მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია

(კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი); 

-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად არიან რეგისტრირებულნი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც

უწყვეტადაა რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა

იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).  

სულ ბიუჯეტი: 27 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 27 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

60 300 18 000

60 150 9 000

27 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 
X X X X

ვაუჩერის  გაცემა X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის საჭიროებებზე მორგებული ღონისძიებები, ბავშვისა და

ოჯახის სოციალური/მორალური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია.

პროდუქტები

შშმ  ბავშვებისათვის ადაპტაციის კურსების 

დაფინანსება

დასახელება

შშმ ბავშვების მშობლების ან ოჯახის წევრების 

დაფინანსება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების სოციალური ადაპტაციის 

ამაღლება და საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის გაუმჯობესება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
60

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების რეაბილიტაციის  პროცესში  

მშობლების ან ოჯახის წევრების 

ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 30

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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ფორმა # 3.1

060505

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 408 000

 აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის  ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული დიაგნოზის მქონე ბავშვების სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური,

თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის სამიზნე

ჯგუფებს მიეკუთვნება დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების

(F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით ბავშვები.   

სულ ბიუჯეტი: 408 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბენეფიციარს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიეწოდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგი,

ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი და სხვა) მიერ ინდივიდუალური

განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (ფსიქოლოგის/ფსიქიატრის კონსულტაცია, ქცევითი ანალიზის თერაპიის,

ოკუპაციური თერაპიის, მეტყველებისა და ენის თერაპიის, ფიზიკური თერაპიის და სხვა სეანსები). სამიზნე ჯგუფისთვის

გაწეული მომსახურება (1 კურსი-20 სეანსი, მათ შორის გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის მინიმალური

რაოდენობა - 12 სეანსი) დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს ქვეპროგრამით

განსაზღვრული ტარიფისა - 1 კურსის ღირებულება 400 ლარის ოდენობით. 

  ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით, რომელიც შედგება შესაბამისი თვეების 

ტალონებისაგან. იგი გაიცემა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის თვიდან თითოეულ მომდევნო თვეზე საბიუჯეტო 

წლის ბოლომდე,  მაგრამ არაუმეტეს ბავშვის 18 წლის ასაკის მიღწევის თვის ჩათვლით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  - ფორმა  №IV-100/ა,  სადაც მითითებული  უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 

მიხედვით, ADOS ტესტის შედეგი და კომპლექსური თერაპიის  საჭიროება;

 - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;                                                                                                                  

- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, 

რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).   

საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების მოხსნამდე

შესაძლებელია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდეს დისტანციურად ან ბინაზე უშუალო

კონტაქტით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების დაცვით. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული დისტანციური მომსახურების

ანაზღაურება განხორციელდება ვაუჩერის ღირებულების - 400 ლარის 60%-ით, ხოლო ბინაზე უშუალო კონტაქტით

ჩატარებული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერის ღირებულების 100%- ით. 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1020 400 408 000

408 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

 ბენეფიციართა 

განცხადებების მიღება
X X X X

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის გაცემა X X X X

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, სოციალური ინტეგრაციის

ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება უზრუნველყოფილია.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

ქვეპროგრამაში  ჩართვა  განხორციელდება   მომართვიანობის  მიხედვით  მომსახურების  მიღების  უპირატესი  უფლების 

დაცვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ:

1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები;

2.  ბავშვები,   რომელთა ოჯახები  დარეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა 

ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

3. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები;

4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები;

5. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები;

6. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები;

7. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;

8. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;

9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი).

პროდუქტები

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  აჭარის  

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ. 

ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა. ამასთანავე, 2022 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  

პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 

მქონე ბავშვთა განვითარების 

სტიმულირება,  სოციალური 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და 

ოჯახის გაძლიერება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
1020

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 

მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის  

პროცესში ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა  85

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

349



ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060508

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 6 200

სულ ბიუჯეტი: 6 200

სმენაპროთეზირებული ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო

მომსახურების კურსებით.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის სარეაბილიტაციო მომსახურების ორგანიზება. სამიზნე ჯგუფს

მიეკუთვნება 10 წლის ასაკამდე სხვადასხვა ხარისხის სმენადაქვეითებული/სმენაპროთეზირებული (სმენის აპარატი,

კოხლეარული იმპლანტი) ბავშვები. 

ბენეფიციარს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება (1 კურსი: მეტყველების თერაპიის 10 ვიზიტი, მათ შორის 5

ინდივიდუალურ და 5 ჯგუფურ მეცადინეობას და მუსიკათერაპიის 4 ვიზიტი. ერთი ვიზიტის ხანგრძლივობა არანაკლებ 30

წუთისა) მიეწოდება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად. ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებების

სახეობა და სარეკომენდაციო რაოდენობა შესაძლებელია განისაზღვროს პაციენტის საჭიროებების მიხედვით. ქვეპროგრამა,

ასევე, ითვალისწინებს რეაბილიტაციის პროცესში მშობლების მონაწილეობას, მათი პრაქტიკული ჩვევების განვითარებასა და

შემდგომი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.   

სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება მომსახურების ღირებულების 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ტარიფისა - ერთი  კურსი 310 ლარის ოდენობით.

 წლის განმავლობაში  ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ  არაუმეტეს ორი სარეაბილიტაციო კურსისა. 

მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10

მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება (ექიმ-სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე);

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.

-მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის

იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი

საბუთი); 

-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების მოხსნამდე

შესაძლებელია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდეს დისტანციურად ან ბინაზე უშუალო

კონტაქტით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების დაცვით. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული დისტანციური მომსახურების ანაზღაურება

განხორციელდება ვაუჩერის ღირებულების - 310 ლარის 70%-ით, ხოლო ბინაზე უშუალო კონტაქტით ჩატარებული

მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერის ღირებულების 100%- ით. 
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 რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

20 310 6 200

რეაბილიტაციის კურსით  

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები

ღონისძიებათა 

სარეკომენდაციო 

რაოდენობა

მეტყველების ენის 

თერაპია 
10

მუსიკათერაპია 4

6 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების განხილვა X X X X

ვაუჩერის  გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება

სმენაპროთეზირებული ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გაზრდილია, ბავშვის ადაპტაციური

შესაძლებლობა გაუმჯობესებულია, მშობლის უნარ-ჩვევები ამაღლებულია და ოჯახი გაძლიერებულია.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან  აჭარის  

ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის მომენტში, გარდა ქ. 

ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა.  ამასთანავე, ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  

პერიოდისათვის (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ). 

დასახელება

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სმენაპროთეზირებული ბავშვების 

განვითარების სტიმულირება,  

სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, 

ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება

რეაბილიტაციის 

კურსის რაოდენობა
20

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

სმენაპროთეზირებული ბავშვების 

რეაბილიტაციის  პროცესში ჩართულობა

ჩართულობის 

მაჩვენებელი
90%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა რაოდენობა რაოდენობა 10

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0606

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები         1 676 400           414 600            420 600          420 600          420 600  

სულ ბიუჯეტი:         1 676 400           414 600            420 600          420 600          420 600  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების 

ერთჯერადი დახმარება
           278 000             65 000              71 000            71 000            71 000  

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
           600 000           150 000            150 000          150 000          150 000  

მზრუნველობამოკლებულ  პირთა 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
           350 400             87 600              87 600            87 600            87 600  

2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად 

დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ 

სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების  

დახმარება

           448 000           112 000            112 000          112 000          112 000  

სულ პროგრამა         1 676 400           414 600            420 600          420 600          420 600  

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

- 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება - 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების (1000 ლარი)  გაცემა

- ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - ერთჯერადი მატერიალური დახმარების

გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი - 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის

ოდენობით (ტყუპისცალზე -1000 ლარი) და ა.შ.

- მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა - მზრუნველობამოკლებულ (სახელმწიფო მზრუნველობის

შეწყვეტის შემდეგ) პირთა მატერიალური მხარდაჭერა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადების ხელშეწყობა,

საზოგადოებაში სრული რეინტეგრაცია, რისთვისაც გათვალისწინებულია თითოეულ ბენეფიციარზე 15 ლარი დღეში, ხოლო

შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარისათვის - 30 ლარი.

2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის

მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება -მატერიალური 

დახმარება გაეწევა საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული/ დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

მეომრების ოჯახებს: 

- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დედებსა და მეუღლეებს

თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

  - აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა მეომრების ოჯახებს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით. 

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

2022-2025 წლები
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს მატერიალური დახმარება გაეწია 210 ბენეფიციარს

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა არაუმეტეს 288 მოქალაქეს 

მოსახლეობის  გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

რაოდენობა 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

დაღუპული და 

შშმ მეომრების  

დედებისა და 

მეუღლეების 

დახმარება

31 31 31 31 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

დაღუპული და 

შშმ მეომრების 

ოჯახების 

დახმარება

27 27 27 27 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

მოსახლეობის  

გარკვეული 

ჯგუფების 

სოციალური 

დახმარება

ბენეფიციართა 

რაოდენობა
230 236 236 236 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი; სსიპ 

საქართველოს სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს 

აჭარის ფილიალიდან,  

აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის  მუნიცი- 

პალიტეტების 

გამგეობებიდან  და 

თვითმმართველი ქალაქ 

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა  სიების 

გამოთხოვა

დაღუპული და 

შშმ მეომრების 

ოჯახების 

სოციალური და 

მორალური 

დახმარება.

მოგროვების მეთოდი
მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060601

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

65 1 000 65 000

65 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა სიების

გამოთხოვა  

მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან და

მერიიდან

X

წარმოდგენილი სიების

გადამოწმება
X X X X

თანხის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების   სოციალური დახმარება და მორალური მხარდაჭერა გაწეულია.

პროდუქტები

65 000

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების 

ერთჯერადი დახმარება

დასახელება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების დამატებითი მატერიალური და მორალური დახმარება.

სულ ბიუჯეტი:

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების   ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

100 წელს გადაცილებული  მოქალაქეების  ერთჯერადი დახმარება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

65 000

2022 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა აჭარის ავტონომიურ

რესპუბლიკაში მოქმედებს 2002 წლიდან, რაც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ 100 წელს

გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამა აქტუალურია იმითაც, რომ აღნიშნულ

მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს და მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს მათი

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის

ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ

ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი სიების საფუძველზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 1000 ლარის ოდენობით ბენეფიციარს

ჩაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რომლებიც

მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე არანაკლებ 1 წელზე მეტი ვადით (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).  

356



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

100 წელს გადაცილებული 

მოქალაქეების  

სოციალური დახმარება

100  და მეტი წლის  

მოქალაქეების 

რაოდენობა

65

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

  სსიპ საქართველოს სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს აჭარის 

ფილიალიდან, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიცი- პალიტეტების 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის 

მერიიდან გამოთხოვილი 

მოქალაქეთა  სიები
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

150 1 000 150 000

150 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება

X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა

X X X X

თანხის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 150 000

სულ ბიუჯეტი: 150 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება.

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების მატერიალური დახმარება.

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებული  იქნება   ერთჯერადი  მატერიალური  დახმარების  გაცემა  იმ   ოჯახებზე, 

სადაც დაიბადება ტყუპი - ტყუპისცალზე  გაიცემა დახმარება

1000   ლარის ოდენობით.  დახმარების   თანხა   ჩაირიცხება   მშობლის   (დედის   ან  მამის)  საბანკო   ანგარიშზე.  ერთჯერადი 

დახმარების მისაღებად მოქალაქეს  შეუძლია მიმართოს აჭარის   ავტონომიური    რესპუბლიკის    ჯანმრთელობისა   და   

სოციალური   დაცვის   სამინისტროს ტყუპების დაბადებიდან 6 თვის განმავლობაში და    წარადგინოს:                    

   1.დაინტერესებული პირის  განცხადება;                                                                                                                         

   2.ცნობა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  -  ფორმა  №IV-100/ა;                                                 

  3.მშობლების  პირადობის  მოწმობების  (ან  სხვა დოკუმენტის,  რომლითაც  შესაძლებელია  პირის  იდენტიფიკაცია)  ასლები;                                                                                                                          

  4.ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები;                                                                               

  5.საბანკო რეკვიზიტები.

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები, რომლებიც ტყუპების 

გაჩენისა და  მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ 1 წელზე მეტი ვადით (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს 

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).  

პროდუქტები

ახალშობილი ტყუპების ოჯახებისათვის 

დახმარების გაწევა

დასახელება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ტყუპების ოჯახების 

სოციალური დახმარება

ბენეფიციართა 

რაოდენობა
150

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060606

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედების შედეგად შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე/დაღუპულ და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს

დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული 20

სამხედრო მოსამსახურის, მიღებული დაზიანებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 5 მეომრის,

ასევე, 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ 3 მეომრის ოჯახებზე

მატერიალური დახმარების  გაწევას:  

- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული//მიღებული

დაზიანებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სამხედრო მოსამსახურის დედებსა და მეუღლეებს

თითოეულს 1000  ლარის  ოდენობით,  სულ  31  ბენეფიციარს.  

- აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 27 მეომრის ოჯახს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან და

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვეპროგრამის ბენეფიციართა და მათი ოჯახის

წევრთაგან მატერიალური დახმარების მიმღებ პირთა სია და საბანკო რეკვიზიტები. შესაბამისი ადგილობრივი

თვითმმართველობის ერთეულის შუამდგომლობის საფუძველზე დასაშვებია ოჯახის დახმარების თანხის წილობრივი

გაცემა  მეუღლეზე, მშობელზე, შვილზე ან შვილის კანონიერ წარმომადგენელზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან:

2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული/მიღებული დაზიანებების

შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის

შესრულების დროს დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, რომლებიც მატერიალური დახმარების გაცემის

პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არანაკლებ 1 წელზე

მეტი ვადით (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ).  

სულ ბიუჯეტი: 112 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 112 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების   ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების  დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

360



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

31 1 000 31 000

27 3 000 81 000

112 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ბენეფიციართა 

სიების გამოთხოვა 

მუნიციპალიტეტები

ს გამგეობებიდან და 

მერიიდან

X X

თანხის გაცემა X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დაღუპული და შშმ მეომრების ოჯახების სოციალური დახმარება და  მორალური მხარდაჭერა გაწეულია.

დასახელება
პროდუქტები

დაღუპულთა და შშმ მეომრების ოჯახების 

დახმარება დედისა და ქალთა საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით

დაღუპულთა და შშმ მეომრების ოჯახების 

დახმარება 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავთან 

დაკავშირებით

361



ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

დაღუპული და 

შშმ მეომრების  

დედებისა და 

მეუღლეების 

დახმარება

31

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

დაღუპული და 

შშმ მეომრების 

ოჯახების 

დახმარება

27

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები ს 

გამგეობებიდან და 

თვითმმართველი ქალაქ  

ბათუმის მერიიდან 

ბენეფიციართა სიების 

გამოთხოვა

დაღუპული და შშმ მეომრების 

ოჯახების სოციალური და 

მორალური დახმარება.

362



ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060607

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

14 5 475 76 650

1 10 950 10 950

87 600

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება

X X X X

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

მზრუნველობამოკლებულ  პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 87 600

სულ ბიუჯეტი: 87 600

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მზრუნველობამოკლებულ (სახელმწიფო მზრუნველობის შეწყვეტის შემდეგ)  პირთა მატერიალური  მხარდაჭერა, 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადების ხელშეწყობა, საზოგადოებაში სრული რეინტეგრაცია.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს 18-დან 25 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც აღარ იმყოფებიან სახელმწიფო

ზრუნვაში, არ ჰყავთ თანადგომის ქსელი და ვერ ხერხდება მათი ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია. ქვეპროგრამა

აქტუალურია იმითაც, რომ სახელმწიფო მზრუნველობის შეწყვეტის შემდეგ მათი უმრავლესობა განიცდის არამარტო

ეკონომიკურ პრობლემებს, არამედ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი. ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს

მათი მატერიალური მდგომარეობისა და ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას, პროფესიული განათლების მიღებისა და

შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით, რისთვისაც დღიური დაფინანსების ოდენობა შეადგენს 15 ლარს, ხოლო შშმ სტატუსის

მქონე ბენეფიციარისათვის - 30 ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს აჭარის ა/რ რეგიონული ცენტრიდან წარმოდგენილი სიისა და შესაბამისი

უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. ბენეფიციარს/ბენეფიციარის წარმომადგენელს

ყოველთვიურად ჩაერიცხება თანხა საბანკო ანგარიშზე.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მატერიალური

დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ტერიტორიაზე არანაკლებ 1 წელზე მეტი ვადით (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ) და ვეღარ სარგებლობენ

"სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით".

დასახელება
პროდუქტები

მზრუნველობამოკლებულ პირთა 

მატერიალური დახმარება

შშმ სტატუსის მქონე 

მზრუნველობამოკლებულ პირთა 

მატერიალური დახმარება
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წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა

X X X X

თანხის გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა მატერიალური, ფსიქოსოციალური და ყოფითი პირობები გაუმჯობესებულია.
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

ბენეფიციართა მატერიალური, 

ფსიქოსოციალური და ყოფითი 

პირობები გაუმჯობესებულია

ბენეფიციართა  

რაოდენობა
15

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0607

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები        3 748 890            937 200           937 230           937 230           937 230  

სულ ბიუჯეტი:        3 748 890            937 200           937 230           937 230           937 230  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის 

აპარატებით უზრუნველყოფა
          675 200            168 800           168 800           168 800           168 800  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

806 890                   201 700           201 730           201 730           201 730  

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და 

ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე 

საშუალებებით უზრუნველყოფა

       2 266 800            566 700           566 700           566 700           566 700  

სულ პროგრამა        3 748 890            937 200           937 230           937 230           937 230  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

9

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნება არანაკლებ 871 ბენეფიციარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია, მათი

ცხოვრების ხარისხი ამაღლებულია. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა, მოზრდილთა და ხანდაზმულ პირთა დამხმარე საშუალებებით

უზრუნველყოფა.

-შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა -

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან

დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მომსახურება

-სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა - სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების

გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა,

საგარანტიო მომსახურება.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა - სხვადასხვა 

დამხმარე/მოვლის საშუალებათა საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ხანგრძლივად მოავადე, იძულებითი წოლითი რეჟიმის

( ნევროლოგიური, ონკოლოგიური და სხვა პროფილის დაავადებები) პაციენტების მოვლისა და რეაბილიტაციის

საშუალებებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნა 930 ბენეფიციარი. 

2022-2025 წლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

მოსახლეობის 

დაკმაყოფილების 

მაჩვენებელი

95% 95% 95% 95% %

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

871 875 875 875 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირთა და ხანდაზმულთა 

სოციალური პირობები 

გაუმჯობესებულია, მათი 

ცხოვრების ხარისხი 

ამაღლებულია. 

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060701

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს შესაბამისი

დიაგნოზი და სმენის აპარატის საჭიროება; მძიმე ხარისხის სმენადაქვეითებული ბენეფიციართათვის

გათვალისწინებული სმენის აპარატის შემთხვევაში - სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტი - ფორმა N

IV-50/2. 

- აუდიოგრამა;

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი - დაბადების მოწმობის ასლი და მშობლის პირადობის დამადასტურებელი

მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი

წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის/მინდობით აღმზრდელის

დამადასტურებელი საბუთი); 

- სმენის აპარატის  ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატების გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა

და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.

                                         168 800  სულ ბიუჯეტი:

სამიზნე ჯგუფის ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მისი საზოგადოებაში ინტეგრაციის

ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სმენის აპარატის საჭიროების მქონე სმენადაქვეითებული პირები: 1. შშმ

პირები (მათ შორის ბავშვები);

2. ნებისმიერი ხარისხის სმენადაქვეითებული ბავშვები;

3. ხანდაზმული (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) პირები დიაგნოზით: ორმხრივი თანდაყოლილი ან

შეძენილი სიყრუე ან სმენაჩლუნგობა II-III ხარისხის. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით.

მომსახურება დაფინანსდება ვაუჩერში მითითებული თანხით (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ტარიფი) სრულად. იმ

შემთხვევაში, თუ სმენის აპარატის ღირებულება აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, სხვაობას

გადაიხდის ბენეფიციარი. იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე,

ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება

მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე გაიცემა არაუმეტეს ერთი სმენის აპარატისა, გარდა 18 წლამდე ასაკის

ბავშვებისა, ასევე 18 წლის და მეტი ასაკის მოსწავლე/სტუდენტებისა. შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე მათ

დაუფინანსდებათ ორი სმენის აპარატი.

                                         168 800  

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2022 წელიდასახელება
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

70101 380 350 133 000

70102 12 1 400 16 800

70103 19 1 000 19 000

168 800

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა X X X

ვაუჩერების გაცემა X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ციფრული სმენის აპარატი მძიმე ხარისხის 

სმენადაქვეითების მქონე 

ბავშვის/მოსწავლის/სტუდენტისათვის 

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეები სმენის აპარატებით უზრუნველყოფილია, მათი დამოუკიდებელი

ცხოვრების ხარისხი და საზოგადოებაში  ინტეგრაცია  გაუმჯობესებულია.

პროდუქტები
დასახელება

 ციფრული სმენის აპარატი (ხანდაზმულები და შშმ 

პირები)

პედიატრიული ციფრული სმენის აპარატი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სმენის აპარატის ღირებულების ანაზღაურებისათვის განკუთვნილი

ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი სმენის აპარატის შესაბამისი სახეობების მიხედვით განისაზღვრა შემდეგი ცხრილის

შესაბამისად:

2 კვარტალი

X

X

X

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში, 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში პირი

არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ.

X

პროგრამული 

კოდი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეები სმენის 

აპარატებით უზრუნველყოფილია, მათი 

დამოუკიდებელი  ცხოვრების ხარისხი და 

საზოგადოებაში  ინტეგრაცია  

გაუმჯობესებულია.

ბენეფიციარების 

რაოდენობა

(არაუმეტეს)

411

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის

ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისჯანმრთელო

ბისა დასოციალური 

დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060702

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს გადაადგილების პრობლემების მქონე განსაზღვრული სოციალური კატეგორიის 

პირები, ხოლო ელექტრო სავარძელ-ეტლის საჭიროების შემთხვევაში- შშმ პირები, მათ შორის, 6-დან 18 წლამდე  შშმ ბავშვები. 

 ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება  მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების  უპირატესი  უფლების  

დაცვით. 

ქვეპროგრამა განხორციელდება  სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. მომსახურება დაფინანსდება ვაუჩერში მითითებული 

თანხით (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული  ტარიფი) სრულად. იმ შემთხვევაში, თუ სავარძელ-ეტლის ღირებულება 

აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ  თანხას, სხვაობას  გადაიხდის ბენეფიციარი. იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება 

ნაკლებია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე, ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. 

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული  მომსახურებით  ისარგებლებენ  საქართველოს  მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 

იანვრის  მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის  უწყვეტად  რეგისტრირებულნი  არიან  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი 2022  წლის 1 იანვრის  

მდგომარეობით  და ვაუჩერის  გაცემის  პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა  რეგისტრირებული    

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.  წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს 

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ.  

201 700

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები; 

- მოქალაქეები,   რომლებიც  რეგისტრირებულნი   არიან  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  ერთიან  მონაცემთა ბაზაში 0-

დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;

- პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებული პირები;

- თავშესაფარის კონტიგენტი;

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსებისას  უპირატესობა  ენიჭებათ   18   წლამდე   ასაკის   ბავშვებსა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს.  

სულ ბიუჯეტი:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სავარძელ-ეტლებით ეტლებით უზრუნველყოფა,

ცხოვრების ხარისხის და სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2022 წელიდასახელება
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70201

70202

70203

70204

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების მიმწოდებელი

დაწესებულებების შერჩევა
X X X

მოქალაქეთა განცხადებების 

მიღება
X X X

წარმოდგენილი განცხადებების 

განხილვა 
X X X

ვაუჩერების გაცემა X X X

პედიატრიული სავარძელ-ეტლი 2 650

პროგრამული კოდი
ერთეულის დაფინანსების ლიმიტი 

(ლარებით)

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

-  ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, ხოლო ელექტრო სავარძელ-ეტლის შემთხვევაში  

სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტი - ფორმა N IV-50/2,  სადაც მითითებული იქნება კომპონენტით 

გათვალისწინებული სავარძელ-ეტლის საჭიროება; 

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 18 

წლამდე ასაკის შემთხვევაში ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის 

იდენტიფიკაცია და მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა 

დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის 

შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის/მინდობით აღმზრდელის დამადასტურებელი საბუთი);

- სავარძელ-ეტლის/ელექტრო სავარძელ-ეტლის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

-ქვეპროგრამის ბენეფიციარობის დამადასტურებელი საბუთი.

ამასთანავე,  პროგრამული კოდით 70201 ელექტრო სავარძელ-ეტლის მოთხოვნისას 6-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვის 

შემთხვევაში წარმოდგენილ დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს: 

- ელექტრო სავარძელ-ეტლით დამოუკიდებლად სარგებლობის უნარების შეფასების შედეგები; 

-სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლისა  და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, 

დადასტურებული დოკუმენტი ელექტრო სავარძელ-ეტლის დამოუკიდებლად სარგებლობის შესაძლებლობისა და 

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ. 

     იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება წარდგენილი დადასტურებული აღნიშნული დოკუმენტი შეფასებისა და უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებლობის შესახებ  − 6-იდან 14 წლამდე ასაკის  შშმ ბავშვს გადაეცემა მექანიკური სავარძელ-ეტლი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სავარძელ-ეტლების ღირებულების ანაზღაურებისათვის განკუთვნილი 

ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი შესაბამისი სახეობების მიხედვით განისაზღვრა შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

5 053

 ბენეფიციარები სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფილია, მათი დამოუკიდებელი  ცხოვრების ხარისხი და 

საზოგადოებაში  ინტეგრაცია  გაუმჯობესებულია.

1 კვარტალი

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება  201 700 ლარით, მათ შორის ელექტრო სავარძელ-ეტლისათვის არაუმეტეს 50  530  

ლარით. პედიატრიული სავარძელ-ეტლისათვის არაუმეტეს 53 000 ლარით

მექანიკური სავარძელ-ეტლი

დასახელება

201 700

760

450

საერთო ბიუჯეტი

ელექტრო სავარძელ-ეტლი

ოთახის სავარძელ-ეტლი
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

 ბენეფიციარები სავარძელ-

ეტლებით უზრუნველყოფილია, 

მათი დამოუკიდებელი  

ცხოვრების ხარისხი და 

საზოგადოებაში  ინტეგრაცია  

გაუმჯობესებულია

ბენეფიციართა 

ჩართულობის 

მაჩვენებელი

95%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 060704

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე 

საშუალებებით

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი

566 700ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, სოციალური და

მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება  სხვადასხვა დამხმარე/მოვლის საშუალებათა საჭიროების მქონე პირები.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. მიწოდებული საქონლის(მომსახურების) ღირებულება

დაფინანსდება სრულად ფაქტობრივი ღირებულების შესაბამისად ვაუჩერში მითითებული თანხით, მაგრამ არა უმეტეს

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ლიმიტისა. იმ შემთხვევაში, თუ დამხმარე საშუალების ღირებულება აღემატება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, სხვაობას გადაიხდის ბენეფიციარი. იმ შემთხვევაში, თუ ღირებულება ნაკლებია

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულზე, ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიური ღირებულების მიხედვით. ამასთანავე,

ერთ ბენეფიციარს სამინისტროს მიერ აუნაზღაურდება არაუმეტეს ორი დამხმარე საშუალების ღირებულება.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები; 

- მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-

დან 200000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;

- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;

-პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი პირები;

- თავშესაფარის კონტიგენტი;

ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების

დაცვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.

სულ ბიუჯეტი: 566 700
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1 70301

2 70302

3 70303

4 70304

5 70305

6 70306

7 70307

8 70308

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

566 700

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ამ ქვეპროგრამით

გათვალისწინებული დამხმარე საშუალებათა საჭიროება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია; 18

წლამდე ასაკის შემთხვევაში ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის

იდენტიფიკაცია; ამასთანავე მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის

ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია (კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში,

ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);

- დამხმარე/მოვლის  საშუალების  წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;

- ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამასთანავე, 18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში კი 2022 წლის 1 იანვრის

მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის ერთი-ერთი მშობელი მაინც უწყვეტადაა რეგისტრირებული

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს

რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ. 

ნახველის ამოსაღები აპარატი

ჟანგბადის კონცენტრატორი

ღამის აპნოეს აპარატი

საერთო ბიუჯეტი

კოხლეარული იმპლანტის პროცესორი

ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი 200

350

1 750

N

ფუნქციური საწოლი 1 200

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე და ხანდაზმული  პირები დამხმარე საშუალებებით უზრუნველოფილია, ცხოვრების 

ხარისხი გაუმჯობესებულია, ბენეფიციართა და მათი ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა გაწეულია.

პროგრამული 

კოდი

მომსახურების მიმწოდებელი 

დაწესებულებების შერჩევა

მოქალაქეთა 

განცხადებების მიღება

წარმოდგენილი 

განცხადებების განხილვა 

ვაუჩერების გაცემა

ერთეულის დაფინანსების 

ლიმიტი (ლარებით)

3 000

2 300

23 500

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 566 700 ლარით, მათ შორის კოხლეარული იმპლანტის პროცესორისთვის არაუმეტეს 

235 000 ლარით.

დასახელება

ხმის წარმომქმნელი აპარატი (ლარინგექტომიის შ/მდგომარეობა)

შშმ პირთათვის განკუთვნილი ამწე

3 000

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ დამხმარე საშუალებათა ღირებულების ანაზღაურებისათვის განკუთვნილი 

ვაუჩერის დაფინანსების ლიმიტი დამხმარე საშუალებათა შესაბამისი სახეობების მიხედვით განისაზღვრა შემდეგი ცხრილის 

შესაბამისად:
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე და 

ხანდაზმული  პირები დამხმარე 

საშუალებებით უზრუნველოფილია, 

ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესებულია, 

ბენეფიციართა და მათი ოჯახების 

სოციალური და მორალური მხარდაჭერა 

გაწეულია

ბენეფიციართა 

ჩართულობის 

მაჩვენებელი

95%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების ანალიზი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0612

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       7 486 910        1 871 750       1 871 720        1 871 720        1 871 720  

სულ ბიუჯეტი:       7 486 910        1 871 750       1 871 720        1 871 720        1 871 720  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა
      1 252 710           313 200          313 170           313 170           313 170  

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული 

პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა
      2 555 000           638 750          638 750           638 750           638 750  

ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა 

საცხოვრისით უზრუნველყოფა
      3 679 200           919 800          919 800           919 800           919 800  

სულ პროგრამა       7 486 910        1 871 750       1 871 720        1 871 720        1 871 720  

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა - სხვადსხვა პრობლემების მქონე (მარტოხელა, მიუსაფარი,

ძალადობაგანცდილი) დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა,

მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა- ფსიქიკური

პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით

უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, მათი და ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიური დახმარება.

ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა - ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ

პირთა უზრუნველყოფა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებული

საცხოვრისით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით, მათი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სოციალური

მხარდაჭერა და თემში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

2022-2025 წლები

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

     მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
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წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნება არანაკლებ 162 ბენეფიციარი.

ბენეფიციართა საცხოვრებელი/ყოფითი პირობები გაუმჯობესებულია, სოციალური და ფსიქოლოგიური 

დახმარება გაწეულია,  ბენეფიციარის/ოჯახის მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია.

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნა 182 ბენეფიციარი. 
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ბენეფიციართა 

საცხოვრებელი/ყოფითი 

პირობები 

გაუმჯობესებულია, 

სოციალური და 

ფსიქოლოგიური 

დახმარება გაწეულია,  

ბენეფიციარის/ოჯახის 

მხარდაჭერა 

უზრუნველყოფილია

დაკმაყოფილებულ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

162 162 162 162 რაოდენობა

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 

შემოსული 

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

ანალიზი

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061203

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენცია, დედათა და ბავშვთა უსაფრთხოება, ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერება, საცხოვრებელი

პირობების გაუმჯობესება  და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხავა პრობლემების მქონე (მარტოხელა, ძალადობაგანცდილი,

მიუსაფარი) დედებისა და ბავშვების დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ბენეფიციარების

სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, რომელთაგან ერთ- ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი (მათ

შორის ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება), ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ასაკის, სქესის, სეზონის შესაბამისი

ტანისამოსითა და პირადი ჰიგიენის ნივთებით, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური

განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება, საჭიროების შემთვევაში სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება,

სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება, რისთვისაც დღიური დაფინანსების ოდენობა შეადგენს 21 ლარს , ხოლო შშმ ბავშვისა

და შშმ დედის შემთხვევაში - 30 ლარს.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია:

1. სხვადასხვა პრობლემების თანადგომის ქსელის არმქონე დედები არასრულწლოვან შვილებთან ერთად, თუკი ერთი შვილი

მაინც არის  10  წლამდე  ასაკის;

2. ორსული თანადგომის ქსელის არმქონე ქალები (26 კვირის და მეტი ვადის ორსულობა).

მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრა

ვაუჩერის გაცემის დღიდან 2022  წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუ ვაუჩერში სხვა ვადა არ არის მითითებული. 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- შშმ სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);

- საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის სოციალური მუშაკის დასკვნა (პირველადი

ჩართვისათვის).

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ) და არ არიან ჩართული ბავშვზე ზრუნვის

სახელმწიფო პროგრამის  დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით  უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში.

სულ ბიუჯეტი: 313 200

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 313 200

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

38 7 665 291 300

1 10 950 10 950

1 10 950 10 950

40 313 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 
X X X X

ვაუჩერების 

გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედათა და ბავშვთა უსაფრთხოება დაცულია, საცხოვრებელი/ყოფითი პირობები 

გაუმჯობესებულია, ბიოლოგიური ოჯახი გაძლიერებულია.

დასახელება
პროდუქტები

დედა/ბავშვი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შშმ ბავშვი

შშმ დედა
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ფორმა # 3.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

სხვადასხვა პრობლემების მქონე 

დედათა და ბავშვთა 

უსაფრთხოება დაცულია, 

საცხოვრებელი/ყოფითი 

პირობები გაუმჯობესებულია, 

ბიოლოგიური ოჯახი 

გაძლიერებულია.

ბენეფიციარების 

რაოდენობა
40

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი

მოსალოდნელი შედეგი მოგროვების მეთოდი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, პაციენტებისა და

მათი ოჯახის წევრების სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან ხანდაზმული (ქალები - 60 წლიდან, მამაკაცები - 65 წლიდან) ფსიქიკური პრობლემების

მქონე პირები, რომელთა მართვა სახლის პირობებში შეუძლებელია და ამავე დროს ვერ აკმაყოფილებენ სტაციონარული

მომსახურების პირობებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით

უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, ბენეფიციარების უზრუნველყოფა პირადი ჰიგიენის

ნივთებით, პაციენტის ფსიქიატრიული მდგომარეობის შეფასება, ფსიქოტროპული მედიკამენტებით მკურნალობა, ასევე

საბაზისო ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში

თანმხლები/გამოვლენილი სომატური დაავადებების ადგილზე მკურნალობის უზრუნველყოფა. პაციენტებს რეაბილიტაცია

ჩაუტარდებათ მულტიდისციპლინარული მეთოდით ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად, სხვა სომატური

გართულების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების

დღიური დაფინანსების ოდენობა შეადგენს 35 ლარს. ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით.

ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრა ვაუჩერის გაცემის დღიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუ ვაუჩერში სხვა

ვადა არ არის მითითებული. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების ერთდროულად მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა არ

აღემატება 50  პირს.

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

-  განცხადება;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა სპეციალიზებული დაწესებულების მიერ

დადასტურებული დიაგნოზით;

- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

- დასკვნა ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ გაცემული შესაბამისი სპეციალისტების მიერ (არა

ნაკლებ 3 სპეცილისტი, მათ შორის სოციალური მუშაკი).          

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ). 

სულ ბიუჯეტი: 638 750

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 638 750

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 12 775 638 750

638 750

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 

კომისიაზე

X X X X

ვაუჩერების 

გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება
პროდუქტები

ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე  პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების/მომვლელის სოციალური 

და მორალური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია.

 პროგრამით დასაფინანსებელი ნოზოლოგიური ჯგუფები

                       F00-F009     ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით

F00* - დემენცია ალცჰაიმერის დაავადების დროს (G30-).

F01* - სისხლძარღვოვანი (ვასკულარული) დემენცია.

F02* - დემენცია სხვა თავში მოყვანილი დაავადებების დროს.

F03 - დაუზუსტებელი დემენცია.

F04 - ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოთროპული ნივთიერებების მიღებით.

F05 - დელირიუმი, რომელიც არ არის განპირობებული ალკოჰოლით ან სხვა ნივთიერებებით.

F06 - ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობანი.

F07 - ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე  ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული პიროვნული და ბიჰევიორული აშლილობანი.

F09 - დაუზუსტებელი ორგანული და სიმპტომატური აშლილობანი.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

ხანდაზმული ფსიქიკური 

პრობლემების მქონე  

პაციენტებისა და მათი 

ოჯახის 

წევრების/მომვლელის 

სოციალური და მორალური 

მხარდაჭერა 

უზრუნველყოფილია.

ბენეფიციარების 

რაოდენობა
50

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061204

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

72 12 775 919 800

919 800

დასახელება
პროდუქტები

ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა სოციალური მხარდაჭერა და თემში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს 18 წლისა და მეტი ასაკის პირი, რომელსაც ფსიქიკური აშლილობის გამო დადგენილი აქვს

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, არ აღენიშნება სოციალური და დამოუკიდებლი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-

ჩვევების დეფიციტი და არ აქვს შესაბამისი მხარდამჭერი გარემო;  

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსებით დაკომპლექტებული არაუმეტეს 24 ბენეფიციარზე გათვლილი

საცხოვრისი მომსახურებას განახორციელებს 24 საათის განმავლობაში: სამჯერადი კვება, ბენეფიციარების უზრუნველყოფა

პირადი ჰიგიენის ნივთებით, ბენეფიციარის საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად აღჭურვილი ფიზიკური გარემო,

სხვადასხვა აქტივობების და გასართობი თუ სხვა ღონისძიებების

მიწოდება. პაციენტებს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდებათ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შედგენილი

ინდივიდუალური ზრუნვის გეგმის შესაბამისად. ინდივიდუალური გეგმის გადახედვა/ხელახალი შეფასება განხორციელდება

პერიოდულად (არაუგვიანეს 6 თვისა); საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება უზრუნველყოფს ბენეფიციართა სამედიცინო

მომსახურების გაწევის ორგანიზებას; ზემოაღნიშნული მომსახურების დღიური დაფინანსების ოდენობა შეადგენს 35 ლარს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრა ვაუჩერის გაცემის

დღიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუ ვაუჩერში სხვა ვადა არ არის მითითებული.                                          

 ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ფსიქიატრიული დაწესებულების დასკვნა ბენეფიციარის საცხოვრისში ჩართვის რეკომენდაციით.

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

-შშმ სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1

იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (წყვეტილობის არსებობის შემთხვევაში, პირი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარეთ). 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 919 800

სულ ბიუჯეტი: 919 800

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასახელება 2022 წელი
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ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მომსახურების 

მიმწოდებელი 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

შერჩევა

X X X X

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

მიღება
X X X X

წარმოდგენილი 

განცხადებების 

განხილვა 

კომისიაზე

X X X X

ვაუჩერების 

გაცემა X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის საჭირო დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარების შენარჩუნება/განვითარება და

ბენეფიციართა/მათი ოჯახის წევრების/მომვლელის სოციალური და მორალური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საზოგადოებაში 

ინტეგრაციისთვის საჭირო 

დამოუკიდებელი ცხოვრების 

უნარების 

შენარჩუნება/განვითარება და 

ბენეფიციართა/მათი ოჯახის 

წევრების/მომვლელის 

სოციალური და მორალური 

მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია

ბენეფიციარების 

რაოდენობა
72

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სოციალური 

დაცვის დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შემოსული 

მოქალაქეთა განცხადებების 

ანალიზი

მოგროვების მეთოდიმოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები     12 320 000        3 080 000       3 080 000       3 080 000       3 080 000  

სულ ბიუჯეტი:     12 320 000        3 080 000       3 080 000       3 080 000       3 080 000  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

0609

ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2022–2025 წლები

ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

სახელმწიფოს მიერ ასობით ეკომიგრანტ ოჯახთა დაკმაყოფილების მიუხედავად, დაზარალებულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მაინც

არ მცირდება, ვინაიდან სტიქიური პროცესები უკონტროლოა და ყოველი უხვი ნალექის მოსვლის დროს აქტიურდება. ,,სტიქიური

მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ (ეკომიგრანტების) ოჯახების ერთიან ელექტრონულ

მონაცემთა ბაზაში" მუდმივად ხდება ახალი განაცხადების შევსება. მიმდინარე ეტაპზე 450 - მდე განაცხადია განსახილველი,

რომელთა დაზარალება დადასტურებულია შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ, ხოლო შესწავლასა და დაზარალების კატეგორიის

მინიჭებას ითხოვს დამატებით 50-მდე ბენეფიციარი. ამდენად, ამ მიმართულებით მყარი სტატისტიკა არ შეიძლება გვქონდეს.

უსაფრთხო გარემოში ადგილმონაცვლეობისათვის, ეკომიგრანტ ოჯახებს ესაჭიროება ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის

ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ეკომიგრანტები, რომლებსაც შუამდგომლობს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულები, როგორც მათ

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს და რომლებიც 2010 წლის 1 იანვრიდან, შუამდგომლობის

აღძვრამდე უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (აღნიშნული რეგულაცია არ

ვრცელდება ქორწინების შედეგად ოჯახში შემატებულ წევრებზე, არასრულწლოვნებსა და სტუდენტებზე). მოსარგებლეთა შერჩევის

წესი: ბენეფიციართა შერჩევას უზრუნველყოფს უფლებამოსილი კომისია (შემდგომში - კომისია). კომისიის შემადგენლობა,

უფლებამოსილება, ბენეფიციართა შერჩევის წესი და კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

სამართლებრივი აქტით (შემდგომში - განკარგულება). 

პროგრამაში ჩაერთვებიან პრიორიტეტულობის ქულა მინიჭებული ბენეფიციარნი, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სტიქიური

მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული (ეკომიგრანტების) ოჯახების ერთიან ელექტრონულ

მონაცემთა ბაზაში ან აღნიშნულზე ინფორმაცია მატერიალური სახით მოწოდებული იქნება საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. პროგრამის ფარგლებში არ

განხილება ბენეფიციარი, რომელსაც გააჩნია ალტერნატიული ფართი. ალტერნატიულ ფართათ არ ჩაითვლება უძრავი ქონება ე.წ. შავი

კარკასის მდგომარეობით (აღნიშნულზე ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა უქნეს სამშენებლო კომპანიის ან/და შუამდგომლობის

აღმძვრელი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ). პროგრამაში ჩართვის საფუძველია თვითმმართვეული ერთეულის მიერ აღძრული

შუამდგომლობა მოქალაქის განაცხადის საფუძველზე. დაზარალებულ ოჯახებს, კომისიის გადაწყვეტილებით ეძლევათ შეთავაზება

არანაკლებ 1 თვისა, საქართველოს ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ფართის (უძრავი ქონების სახე: ბინა ან კერძო სახლი მიწის

ნაკვეთ(ებ)ით ან მის გარეშე) მოძიებისათვის. თუ დაზარალებული ოჯახი, ვერ შეარჩევს შესასყიდად სასურველ საცხოვრისს,

პრიორიტეტულობის ქულის გათვალისწინებით კომისია რიგით სხვა დაზარალებულ ოჯახს უგზავნის შეთავაზებას. ოჯახს, რომელმაც

მისთვის განკუთვნილ ვადაში ვერ ისარგებლა შეთავაზებით, ფართის შესყიდვის მოთხოვნით შეუძლია მიმართოს კომისიას იმ ეტაპზე

როცა შეძლებს საცხოვრისის შერჩევას. ასეთ შემთხვევაში, ვინაიდან დაზარალებულ ოჯახს ადრინდელ ეტაპზე მიღებული ჰქონდა

შეთავაზება, კომისია წარმოდგენილი ფართის ექსპერტიზაზე გადაგზავნის მიზნით იმსჯელებს ურიგოდ. 
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პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება სულ 2022 წელი 2023წელი 2024 წელი 2025 წელი

ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლება         12 000 000    3 000 000   3 000 000  3 000 000  3 000 000 

შესასყიდი სახლების ექსპერტიზა              278 000     69 500    69 500    69 500    69 500 

სარეგისტრაციო მომსახურების საფასური                42 000            10 500           10 500           10 500           10 500 

სულ პროგრამა         12 320 000       3 080 000      3 080 000     3 080 000     3 080 000 

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

საექსპერტო დასკვნების მიღების შემდგომ, უფლებამოსილი კომისია იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის დაკმაყოფილების თაობაზე.

რაზედაც გამოიცემა მინისტრის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტი. კანონმდებლობის შესაბამისად გაფორმებული

პირობადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საცხოვრებელი ფართი

რეგისტრირდება დაზარალებული ოჯახის სრულწლოვანი წევრების თანასაკუთრებად. პირობადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების

შესაბამისი მუხლის თანახმათ, მყიდველი, უძრავი ქონების შესყიდვიდან 3 წლის განმავლობაში შეზღუდულია გამყიდველთან

შეთანხმების გარეშე გაასხვისოს ან/და ამავე მიზნით დაყოს ცალკეულ საკადასტრო ერთეულებად საცხოვრებელი სახლი, მყიდველი

უფლებამოსილია თანამესაკუთრეს საკუთრებაში გადასცეს თავისი წილი. ქონების გასხვისების სამწლიანი შეზღუდვა შეიძლება მოხსნას

სამინისტრომ, კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ კომისია, შესაბამისი თვითმმართველი მერიის

შუამდგომლობის საფუძველზე, იმსჯელებს და მიიჩნევს რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება უკეთეს მდგომარეობაში ჩააყენებს

ბენეფიციარს. პროგრამის ფარგლებში სამინისტრო უზრუნველყოფს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული

სარეგისტრაციო მომსახურებისათვის განსაზღვრულ შემდეგი საფასურის გადახდას: ა) უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაცია - 4

სამუშაო დღის ვადაში – 50 ლარი; ბ)უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების რეგისტრაცია - 4

სამუშაო დღის ვადაში – 50 ლარი; გ)  სარეგისტრაციოდ წარდგენილ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დადასტურება - დაუყოვნებლივ 

– 5 ლარი. სამინისტრო არ გადაიხდის დაჩქარებული მომსახურების რეგისტრაციისათვის და სარეგისტრაციოდ დამატებით წარდგენილ

გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დადასტურებისათვის განსაზრვრულ საფასურს. 

2021 წლის მდგომარეობით 60-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო საცხოვრებლით.

100 ეკომიგრანტი ოჯახი იქნება საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი

ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილი არიან უსაფრთხო საცხოვრებელით.

კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბენეფიციარის მიერ შესასყიდად შერჩეულ საცხოვრისს (დარეგისტირებულ უძრავ

ქონებას, საცხოვრებელ ფართს (აგრეთვე დამხმარე შენობა/ნაგებობს) და მიწის ნაკვეთ(ებ)ს (მათ შორის ცალკე საკადასტრო კოდით

დარეგისტრირებულ(ებებ)ი)) ჩაუტარდება ექსპერტიზა უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენის და შენობა ნაგებობის

ტექნიკური მდომარეობის დადგენის (გარდა იმ შემთხვევისა თუ ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ფოტომასალა ცხადყოფს, რომ

საცხოვრებელი სახლი დაზიანებულია და საცხოვრებლად უვარგისია) მიზნით. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს სამინისტრო.

ექსპერტიზის ღირებულება განისაზღვრება მომსახურების მიმწოდებელ მხარესა და სამინისტროს შორის გაფორმებული

ხელშეკრულების თანახმად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობისა და მომსახურების ტარიფების შესაბამისად.

ბენეიციარს უფლება აქვს, კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, განმეორებით წარადგინოს სამინისტროში სხვა საცხოვრებელი ფართი,

თუ: 1. ჩატარებული შეფასების შედეგად დადგენილი საბაზრო ღირებულება 30 000 ლარზე ნაკლებია, ბენეფიციარი რეგისტრირებულია

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში 200 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულით და ვერ ფარავს

ექსპერტიზით დადგენილ საბაზრო ღირებულებასა და  გამყიდველის მიერ  დაწესებულ ფასს შორის არსებულ სხვაობას;

2. დადებულ იქნა უარყოფითი საექსპერტო დასკვნა შერჩეული ფართის ტექნიკურ მდგომარეობაზე;

3.წარმოდგენილი ფოტომასალის  საფუძველზე საცხოვრებელი ფართის ექსპერტიზაზე გადაგზავნა ჩაითვალა არამიზანშეწონილად. 

ზემომითითებულ შემთხვევებში, აგრეთვე კომისიის გადაწყვეტილებით სხვა საპატიო შემთხვევის დადგომისას (მათ შორის:

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შუამდგომლობა, ომის ვეტერანი, შშპ-ის ოჯახი) ბენეფიციარის მიერ დამატებით მცდელობაზე

წარმოდგენილი ფართის ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს სამინისტრო. სხვა შემთხვევებში განმეორებით მცდელობაზე წარმოდგენილი

საცხოვრებელი ფართის ექსპერტიზის ხარჯებს იხდის ბენეფიციარი.                  

კომისია, კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის შესყიდვისთვის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან სამინისტროსათვის ამ მიზნით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ნასყიდობის ღირებულების

მაქსიმალურ ოდენობას ერთ საცხოვრებელ ფართზე განსაზღვრავს საექსპერტო დასკვნით განსაზღვრული საბაზრო ღირებულების

შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარისა. იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელი ფართის გასაყიდი ღირებულება

აღემატება პროგრამით განსაზღვრულ თანხას, სურვილისა და შეთანხმების შემთხვევაში, ბენეფიციარი ფართის შეძენის მიზნით თავად

ფარავს დარჩენილი სხვაობას. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სახლების შესყიდვის მსურველთა განაცხადების

დაკმაყოფილების თაობაზე გამოიცემა მინისტრის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტი. 
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ეკომიგრანტები 

უზრუნველყოფილი არიან 

უსაფრთხო საცხოვრებელით.

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

(არაუმეტეს)

100 100 100 100
ბენეფიციართა 

რაოდენობა

ადგილობრივი 

თვითმმართველობი

ს ორგანოები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის 

ანალიზი 

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი
2024 

წელი
2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 3 000 000 3 000 000 0 0 0

სულ ბიუჯეტი: 3 000 000 3 000 000 0 0 0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

ღონისძიების დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი
2024 

წელი
2025 წელი

საკარანტინე სივრცეების ორგანიზება 3 000 000 3 000 000

სულ პროგრამა 3 000 000 3 000 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებულია ვირუსით დაინფიცირებლ პირთა რაოდენობა

2022 წელი

საქართველოში ახალი კორონავირუსის, COVID-19 - ის შესაძლო გავრცელების პრევენცია

პროგრამის ფარგლებში ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ორგანიზება გაეწევა საკარანტინე

სივრცეების (კოვიდსასტუმროების) მოწყობას, რისთვისაც შესაბამისი კარანტინის საჭიროების მქონე

პირების სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან,

დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინე პერიოდში სათანადო პირობების შექმნასთან

დაკავშირებით დეპარტამენტი შეისყიდის სხვადასხვა დასახელების საქონელსა თუ მომსახურებას, ასევე

დეპარტამენტი შისყიდის სხვა საქონელს/მომსახურებებს, რომელიც აუცილებელი იქნება საკარანტინე

სივრცეების მოსაწყობად და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

არსებულ საკარანტინე სივრცეებში (კოვიდსასტუმროებში) შესაბამისი მომსახურება გაეწია 5250-მდე პირს,

შედეგად შემცირდა ვირუსის ფართო გავრცელება და შედეგად დაინფიცირებლ პირთა რაოდენობაც.

პროგრამის ფარგლებში რეგიონის მასშტაბით მოწყობილი საკარანტინე სივრცეების (კოვიდსასტუმროების)

მეშვეობით შემცირდება ახალი კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

041304

ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შემცირებულია 

ვირუსით 

დაინფიცირებლ 

პირთა რაოდენობა

მოწყობილ 

საკარანტინე 

სივრცეებში 

(კოვიდსასტუმრ

ოებში) 

შესაბამისი 

მომსახურება 

გაეწია 

დაახლოებით 

3750 პირს

რაოდენობა

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ა.რ. 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი, 

ანგარიში

მოგროვების 

მეთოდი

ფორმა #2.2

მოსალოდნელი 

შედეგი
2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება: 

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

50 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 0

50 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 0

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

50 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 0

50 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 0

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დასრულებულია ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში ე.წ „ოცნების ქალაქი“-ს ტერიტორიაზე

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის პირველი ეტაპის მშენებლობა (582 ბინა) და დაწყებულია

საცხოვრებელი კომპელექსის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის მომზადება 

შემუშავებულია ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში ე.წ „ოცნების ქალაქი“-ს ტერიტორიაზე

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი და

დაწყებულია საცხოვრებელი კომპლექსის მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები

გაუმჯობესებულია სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობები

დასახელება

სოციალური და სტიქიის შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი 

პირობების უზრუნველყოფა

სულ პროგრამა

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

2022-2025 წლები

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში ე.წ „ოცნების ქალაქი“-ს ტერიტორიაზე მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

040104

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

გაუმჯობესებულია სოციალური და 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობები
968 ოჯახი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობის 2019 

წლის 06 

თებერვლის N27 

განკარგულებით 

შექმნილი სამუშო 

ჯგუფი

სივრცითი 

მოწყობისა და 

ტექნიკური 

ზედამხედველობ

ის დეპარტამენტი

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

ფორმა # 2.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

0610 დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 835 880 835 880 835 880 835 880 835 880

835 880 835 880 835 880 835 880 835 880სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება დასაქმების ხელშეწყობა
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0610

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       3 343 520           835 880           835 880           835 880           835 880  

სულ ბიუჯეტი:       3 343 520           835 880           835 880           835 880           835 880  

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

დასაქმების ხელშეწყობის მართვა 1 780 000 445 000 445 000 445 000 445 000

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამა მოიცავს:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1)საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას - სააგენტოს საქმიანობისა და სერვისების შესახებ ინფორმირებულობას 

სხვადასხვა აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენებით და  პერსონალური თანამშრომლობის გზით 

დამსაქმებლებთან და სამუშაოს მაძიებლებთან კომუნიკაციის გააქტიურებას  შრომითი კონსულტანტების  

მეშვეობით;

დასაქმების ხელშეწყობა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

2022-2025 წლები

დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ეფექტიანი უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია სამუშაო ძალის მდგრადი

გაუმჯობესება, მათი შესაძლებლობებისა და პოტენციალის განვითარება შრომის ბაზრის საჭიროებებზე

ორიენტირებული პროფესიული და არაფორმალური სწავლების უზრუნველყოფით, შრომის ბაზრის ეფექტიანი

ფუნქციონირებისა და მათი შემდგომი დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობისათვის. სააგენტოს

პოპულარიზაციის ხარისხის ამაღლება, რათა სააგენტოს ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი მომსახურეობის

ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს და აჭარის მოსახლეობისა და დაინტერესებული მხარეების

უმრავლესობა მოიცვას.

ფორმა #2.1

2) საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების შრომის ბაზარზე კონკურეტუნარიანობის ამაღლება და დასაქმების 

ხელშეწყობა  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება გზით                                                                                                                                                                                            

3) შშმ პირების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება   მათთვის  ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო მოდულის შეთავაზებით.

4)  სტუდენტების შრომითი უნარების განვითარება სამუშაო გამოცდილების მიღების გზით, მათი შრომის ბაზარზე 

დამკვიდრებისა და თვითრეალიზების გაზრდილი  შესაძლებლობებისათვის;                                                                                                                 

5) ორგანიზაციებში დასაქმებულთა პროფესიული უნარების ზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება მათი სამუშაოზე 

მდგრადობის უზრუნველსაყოფად;                                                                                                 

6  ) საზღვაო შრომის ბაზარზე ქართული სამუშაო ძალისათვის დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა პროფესიული 

და საზღვაო უსაფრთხოებაში მომზადების გზით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია 283 520 70 880 70 880 70 880 70 880

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების გზით
688 000 172 000 172 000 172 000 172 000

შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა 

და დასაქმების 

ხელშეწყობა 

128 000 32 000 32 000 32 000 32 000

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა 124 000 31 000 31 000 31 000 31 000

კვალიფიკაციის ამაღლება  

არაფორმალური განათლების გზით
140 000 35 000 35 000 35 000 35 000

საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000

სულ პროგრამა       3 343 520           835 880           835 880           835 880           835 880  

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სააგენტოს  სერვისებით მოსარგებლეთა  გაზრდილი რაოდენობა; დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობები.

სააგენტოს საქმიანობისა და შეთავაზებული სერვისების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ 

დამსაქმებელთან კომუნიკაციის გააქტიურება, ვაკანსიების მოძიება.

სააგენტოს სერვისებით მოსარგებლეთათვის ეფექტიანი  და ხელმისაწვდომი მომსახურების უზრუნველყოფა
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სააგენტოს 

სერვისით   

მოსარგებლე  

14500 15500 16500 17500 რაოდენობა

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებად

ი შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

საზოგადოების 

სხვადასხვა 

ჯგუფების  

პროფესიული და 

პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევებით 

აღჭურვა

არაუმეტეს 

303

არაუმეტეს 

303

არაუმეტეს 

303

არაუმეტეს 

303
რაოდენობა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ელექტრონული 

ტენდერის 

შედეგად 

გამოვლენილი 

მომწოდებელი

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

დასაქმება 700 1000 1100 1200 რაოდენობა

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებად

ი შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

სააგენტოს სერვისით 

მოსარგებლეთა და 

დასაქმების მაჩვენებლის 

ზრდადობა 

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეული
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061004

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 15 000 15 000

4 9 570 38 280

12 800 9 600

უმუშევრობის შემცირება დასაქმების ხელშემწყობი სერვისების შესახებ ინფორმირებულობისა და სააგენტოს

საქმიანობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფის გზით.

მართვის ეფექტიანი უზრუნველყოფა აუცილებელი პირობის სახით გულისხმობს სააგენტოს პოპულარიზაციის 

ხარისხის ამაღლებას, რათა სააგენტოს სერვისების შესახებ აჭარის მოსახლეობის/დაინტერესებული მხარეების 

ინფორმირებულობის გზით გაიზარდოს მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის ზრდა.

ქვეპროგრამა მოიცავს საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას - სააგენტოს საქმიანობისა და სერვისების შესახებ 

ინფორმირებულობას სხვადასხვა აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენებით და  პერსონალური თანამშრომლობის 

გზით დამსაქმებლებთან და სამუშაოს მაძიებლებთან კომუნიკაციის გააქტიურებას  შრომითი კონსულტანტების  

მეშვეობით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საინფორმაციო მასალის მომზადება;                                                            

აჭარის  ტერიტორიაზე ოპერირებადი კომპანიებისა და სამუშაოს მაძიებლების ინფორმირებულობა სააგენტოს 

სერვისების შესახებ;                                                                                                                 პროფესიული სწავლების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით,  პროფესიული სწავლებისა და სააგენტოს მიზნობრივი პროგრამების შესახებ  

პრეზენტაციების მომზადება და  ჩატარება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება და სამუშაოს მაძიებლების მომზადება დამსაქმებელთან წარსადგენად; 

დასახელება
პროდუქტები

საინფორმაციო  კამპანიის წარმოება

სააგენტოს საქმიანობისა და შეთავაზებული სერვისების 

შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ 

დამსაქმებელთან კომუნიკაციის გააქტიურება, ვაკანსიების 

მოძიება;

დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზება

სულ ბიუჯეტი: 70 880

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 70 880

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

400



1 8 000 8 000

70 880

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

მონიტორინგი

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება,  და ანალიზი

სააგენტოს ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი სერვისებით მოსარგებლე და დასაქმებული მოქალაქეეების რაოდენობის 

ზრდა;    დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობები.

საქმიანობის აღწერა

ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება 

საინფორმაციო  კამპანიის წარმოებაზე

საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზება

სააგენტოს საქმიანობისა და 

შეთავაზებული სერვისების შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება, პოტენციურ 

დამსაქმებელთან კომუნიკაციის 

გააქტიურება, ვაკანსიების მოძიება;

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება

დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებების 

ორგანიზება

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება

401



ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

მოძიებული  

ვაკანსია
500

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ანალიზი

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტოსააგენტოს  სერვისებით 

მოსარგებლეთა  გაზრდილი 

რაოდენობა; დასაქმების 

გაზრდილი შესაძლებლობები

სააგენტოს 

სერვისით ახალი 

მოსარგებლე 

1000

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წლის 

განმავლობაში

402



ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061007

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 2000 100 000

20 1000 20 000

80 650 52 000

172 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება, მათი

შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.

შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნისა და მიწოდების დისბალანსისა და უმუშევრობის შემცირება შესაძლებელია

ბაზრისა და სამუშაო ძალის როგორც სტრუქტურული ასევე ხარისხობრივი სრულყოფის გზით, რაც ბაზრის

საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული სწავლებით მიიღწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში

განხორციელდება: 

1) პროფესიული უნარების შეძენა/ამაღლების მსურველ პირთა მომზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნად

პროფესიებში. 2)

სამუშაო გამოცდილების და ინდივიდუალური განათლების მქონე პირის, კვალიფიკაციის სრულყოფა და შრომის

ბაზარზე მისი მდგრადობის გაუმჯობესება სერთიფიცირების გზით.

3) სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმებაზე ორიენტირებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების მსურველი დარეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შრომის ბაზრის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული და სააგენტოს მიერ დამტკიცებული

ქვეპროგრამის შესრულების წესის თანახმად. 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 172 000

სულ ბიუჯეტი: 172 000

დასახელება
პროდუქტები

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება                                                                                                                                              

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული გადამზადება                                                                                                                                             

სამუშაოს მაძიებელთა პრაქტიკული უნარების 

განვითარება

403



ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს აქვს შეძენილი/ამაღლებული  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 

კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის; გადამზადებულ ბენეფიციარებს შენარჩუნებული აქვთ 

მდგრადობა სამუშაო ადგილზე.

ქვეპროგრამის შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება

მოწმოდებლის გამოვლენა და 

ხელშეკრულების გაფორმება

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

ბენეფიციართა პროფესიული 

სწავლების  მონიტორინგის 

ჩატარება

მონიტორინგის 

შედეგების/ანგარიშის მომზადება  

და შეფასება

საქმიანობის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლე 

ბენეფიციართა შერჩევა და 

პროფესიული ჯგუფების 

დაკომპლექტება

404



ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

პროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

150

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი 

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის ჯგუფისა 

და  მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული ანგარიში

სერტიფიცირებულ 

ბენეფიციართა  

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 150

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის ჯგუფისა 

და  მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული ანგარიში

პროფესიული 

სწავლების შემდგომ 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის მართვის 

ელექტრონული სისტემის 

სტატიკურ მონაცემებთა 

ანალიზი

დასაქმებულთა 

მდგრადობის 

შენარჩუნება 

სამუშაო ადგილზე

50%

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემა

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის მართვის 

ელექტრონული სისტემის 

სტატიკურ მონაცემებთა 

ანალიზი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს აქვს 

შეძენილი/ამაღლებული  პროფესიული 

და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 

კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე 

დასაქმებისათვის; გადამზადებულ 

ბენეფიციარებს შენარჩუნებული აქვთ 

მდგრადობა სამუშაო ადგილზე
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061006

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8 4000 32 000

32 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა 

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

შშმ პირების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება მათთვის ინდივიდუალურ

საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო მოდულის შეთავაზებით.

შრომის ბაზარზე დამკვიდრება და თვითრეალიზაცია განსაკუთრებით რთულია შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირებისათვის, ვინაიდან ნაკლებად ხელმისაწვდომია მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას

საჭიროებენ. მონაწილეობის, ავტონომიურობისა და თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული დასაქმება

უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღია ბაზარზე მუშაობის რეალურ შესაძლებლობას.

სწორედ პროგრამის სამი ძირითადი კომპონენტი სწავლება - დასაქმება - მხარდაჭერა უზრუნველყოფს

აღნიშნული სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლების ინტეგრაციას, რომელიც თავის თავში მოიცავს ღია

შრომის ბაზარზე გვერდიგვერდ იმავე პირობებში შშმ პირების მუშაობას კომპანიაში დასაქმებულ სხვა პირებთან

ერთად, რაც ბუნებრივი ინტეგრაციის საუკეთესო შესაძლებლობას წარმოადგენს.

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 32 000

სულ ბიუჯეტი: 32 000

დასახელება
პროდუქტები

შშმ პირთა გადამზადება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საქმიანობის აღწერა

მოწმოდებლის გამოვლენა და 

ხელშეკრულების გაფორმება

დასაქმებისათვის საჭირო 

პროფესიული უნარების 

შეძენა/ამაღლების  მსურველი შშმ 

პირების მობილიზება
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X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  შშმ პირს  აქვს შეძენილი  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  

კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის.

შშმ პირების შრომითი უნარების 

ინდივიდუალური შეფასების და 

აღიშნული შეფასების საფუძველზე 

გამოვლენილ ძლიერ მხარეების 

გათვალსწინებით სავარაუდო 

პროფესიების განსაზღვრა 

სასწავლო პროცესის  ორგანიზება  

ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელება

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება  და შეფასება

განხორციელებული საქმიანობის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება და ქვეპროგრამის 

ანალიტიკური შეფასება

აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 

ორგანიზაციების საჭიროებებისა და 

პირობების გათვალისწინებით 

ქვეპროგრამის პროფესიების 

განსაზღვრა

ბენეფიციარის  შეფასების 

საფუძველზე გამოვლენილ ძლიერ 

მხარეებზე დაფუძნებული 

განათლების  გეგმის შემუშავება 
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

8

 სსიპ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტო, პროფესიული 

გადამზადების მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადებულ/

სერტიფიცირებუ

ლ მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 8

 სსიპ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტო, პროფესიული 

გადამზადების მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადების 

შედეგად 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30% დასაქმებულთა სტატისტიკა
წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებული 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე  შშმ პირს  

აქვს შეძენილი  პროფესიული და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  

კონკურენტუნარიანია შრომის 

ბაზარზე დასაქმებისათვის.
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061008

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 620 31 000

31 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X

შრომის ბაზრის საჭიროებების 

გათვალისწინებით მოკლევადიანი 

განთლების მოდულების 

შემუშავება

მომწოდებლის განსაზღვრა და 

ხელშეკრულების გაფორმება

სწავლის პარალელურად სტუდენტების დასაქმების ხელმშემწყობი ღონისძიებების გატარებით სტუდენტებში

შრომითი უნარების განვითარება და დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა.

საქართველოს შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობაში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე (25,6 %) საქსტატის

მონაცემებით ახალგაზრდებში აღინიშნება. პრობლემის მიზეზი სამუშაოს დეფიციტის გარდა, სწავლასთან

შეუთავსებელი გრაფიკი, შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ახალგაზრდების კვალიფიკაციისა და უნარების

შეუსაბამობა და სამუშაო გამოცდილების არქონაა. ქვეპროგრამის

ფარგლებში შემუშავდება კოორდინირებული სამოქმედო გეგმა სტუდენტებისათვის პროფესიული, საკვანძო

კომპეტენციებისა და პიროვნული განვითარებისათვის საჭირო თანაბარი პირობების შექმნისათვის; სტუდენტებს

საშუალება მიეცემათ შეიძინონ ახალი უნარ-ჩვევები, მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება, რაც

ერთის მხრივ მათი კარიერული ზრდის პერსპექტივაა და მეორეს მხრივ ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის სტატუსის მქონე პირი. 

დასახელება
პროდუქტები

სტუდენტთა პრაქტიკული უნარჩვევის შეძენა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საქმიანობის აღწერა

სულ ბიუჯეტი: 31 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 31 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი
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X X

X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირება

ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა 

შერჩევა

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

სერტიფიცირებულ  ბენეფიციართა 

დასაქმების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მოსარგებლე სტუდენტების შრომითი უნარების განვითარება  სამუშაო გამოცდილების მიღების 

გზით.

ქვეპროგრამის მიმდინარეობის 

მონიტორინგი

მონიტორინგის 

შედეგების/ანგარიშის მომზადება,  

და ანალიზი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

50

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადებულ 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 50

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადების 

შედეგად 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებული 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკური 

მონაცემების 

ანალიზი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე 

სტუდენტების შრომითი უნარების 

განვითარება  სამუშაო 

გამოცდილების მიღების გზით.

411



ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061005

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

50 540 27 000

20 400 8 000

35 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X

აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა პროფესიული უნარების

ზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება მათი სამუშაოზე მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

შრომის ბაზრის მოდერნიზაცია საჭიროებს დასაქმებული შრომითი ძალის უნარების სისტემატურად

ამაღლებას ახალი საბაზრო მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად. 

ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლები დამოუკიდებლად ვერ უზრუნველყოფს წარმოების შესაძლებლობების

გაზრდას ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვით, ვინაიდან, დაბალია ცნობიერება ადამიანური

რესურსების დაგეგმვის, მათი განვითარებისათვის სტაბილური პირობების შექმნის და გრძელვადიანი

პერსპექტივის დასახვის კუთხით. გარდა ამისა, შრომის ბაზარი მოითხოვს სამუშაო ძალის მუდმივ

განახლებას და ზრდას. 

დამსაქმებელს მასთან დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობისათვის სჭირდება

მხარდაჭერა სწავლების ფინანსების, მეთოდური მასალების განვითარების, ინსტრუქტორების მომზადების

მხრივ. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ორგანიზაციების განვითარებას, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს

შექმნას, რაც ორგანიზაციის მდგრად განვითარებას განაპირობებს. 

სულ ბიუჯეტი: 35 000

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 35 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

კვალიფიკაციის ამაღლება  არაფორმალური განათლების გზით

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

დასახელება
პროდუქტები

კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური 

განათლების გზით (არანაკლებ 16 საათი)

 ელექტრონული ტენდერის 

გამოცხადება მომწოდებლის 

გამოსავლენად

საქმიანობის აღწერა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური 

განათლების გზით  (არანაკლებ 6 საათი)
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X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ორგანიზაციებში სხავადასხვა პროფესიით დასაქმებული პერსონალის საბაზრო მოთხოვნებისა და

საჭიროებების შესაბამისად  კვალიფიკაციის გაზრდა და   საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.

რეგიონის შრომის ბაზრის 

საჭიროებების გათვალისწინებით 

არაფორმალური განათლების 

მოდულების  შემუშავება 

ქვეპროგრამის შესახებ 

დაინტერესებული მხარეების  

ინფორმირებულობა და ჩართვის 

მსურველი ორგანიზაციების 

რეგისტრაცია

ბენეფიციართა შერჩევა და ჯგუების 

დაკომპლექტება

ტრენინგების ორგანიზება

ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელება

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება  და შეფასება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

70

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ტენდერში 

გამარჯვებული 

მიმწოდებელი

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადებულ/  

სერტიფიცირებულ 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 70

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

ტენდერში 

გამარჯვებული 

მიმწოდებელი

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

ორგანიზაციებში სხავადასხვა პროფესიით 

დასაქმებული პერსონალის საბაზრო 

მოთხოვნებისა და საჭიროებების 

შესაბამისად  კვალიფიკაციის გაზრდა და   

საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარება.
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061002

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

25 2000 50 000

50 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 50 000

სულ ბიუჯეტი: 50 000

მომწოდებლის გამოვლენა და 

ხელშეკრულების გაფორმება

საზღვაო შრომის ბაზარზე ქართული სამუშაო ძალისათვის დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა. 

ქვეყანაში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციისა, ბაზარზე ნაკლებად გენერირდება

მაღალანაზრაურებადი სამუშაო ადგილები, რაც ხელს უწყობს სიღარიბის ზრდასა და არალეგალურ შრომით

მიგრაციას. იმ ფონზე როცა რეგიონში გაზრდილია ინტერესი სტუმართმასპინძლობის სექტორის მიმართ და

განსაკუთრებით ახალგაზრდებში უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი კვლავ გამოწვევად რჩება,

მნიშვნელოვანია, როგორც საზღვაო ქვეყანამ გამოიყენოს მსოფლიო საზღვაო შრომის ბაზარზე

მაღალანაზრაურებად სამუშაო ადგილებზე ქართული სამუშაო ძალით დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროში სამუშაო გამოცდილებისა

და განათლების მქონე პირთა გადამზადებას საზღვაო ტურიზმის მიმართულებაში, იმ უნარების განვითარების 

მიზნით რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს საზღვაო სფეროში (საკრუიზო ლაინერებზე) დასაქმების

ხელშეწყობისათვის.

დასახელება
პროდუქტები

საზღვაო სფეროში დასაქმების მსურველთა მომზადება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საქმიანობის აღწერა

საზღვაო შრომის ბაზრის 

საჭიროებების გათვალისწინებით 

განათლების მოდულების  

შემუშავება 
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X X X

X X

X X X

X X X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს აქვს ამაღლებული პროფესიული ცოდნა და კონკურენტუნარიანია საზღვაო

შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის; 

ქვეპროგრამის შესახებ 

დაინტერესებული მხარეების  

ინფორმირებულობა, ბენეფიციართა 

შერჩევა და ჯგუების დაკომპლექტება 

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელება

მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის 

მომზადება  და შეფასება
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ქვეპროგრამის 

მონაწილე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

25

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადებულ 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

არაუმეტეს 25

 სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო, 

პროფესიული 

გადამზადების 

მიმწოდებელი

წელიწადში 

ერთხელ

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

მონიტორინგის 

ჯგუფისა და  

მიმწოდებელის მიერ  

მოწოდებული 

ანგარიში

გადამზადების 

შედეგად 

დასაქმებული 

მოქალაქეები

30%
დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

წლის 

განმავლობაში

სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

დასაქმების 

სააგენტო

სააგენტოს მიერ 

ადმინისტრირებული 

შრომის ბაზრის 

მართვის 

ელექტრონული 

სისტემის 

სტატისტიკური 

მონაცემების 

ანალიზი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს აქვს 

ამაღლებული  პროფესიული 

ცოდნა და  კონკურენტუნარიანია 

საზღვაო შრომის ბაზარზე 

დასაქმებისათვის; 
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

0701
აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 473 372 2 473 372 2 534 400 2 534 400 2 534 400

0705 აგროსექტორის მდგრადი განვითარება 311 300 311 300 311 300 311 300 311 300

0706

სოფლის მეურნეობის განვითარება 

მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის 

გზით

2 089 720 2 089 720 1 738 500 1 738 500 1 738 500

0707 აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 2 810 007 2 810 007 2 810 010 2 810 010 2 810 010

0708 ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 393 000 393 000 450 000 450 000 450 000

0709 მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

0711
მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების 

ხელშეწყობა
178 000 178 000 178 000 178 000 178 000

0713 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0714
სოფლად მეწარმეობის განვითარების 

ხელშეწყობა
3 141 360 3 141 360 3 141 360 3 141 360 3 141 360

0715

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და 

ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის 

პროგრამა

100 000 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

13 096 759 13 096 759 13 563 570 13 563 570 13 563 570

პრიორიტეტის დასახელება სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 07 05

პროგრამის დასახელება:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები        1 245 200         311 300           311 300           311 300           311 300 

სულ ბიუჯეტი:        1 245 200         311 300           311 300           311 300           311 300 

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ფორმა #2.1

აგრარული დარგის განვითარებას კომპლექსური მიდგომები და გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი

ღონისძიებების შემუშავება სჭირდება. სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების ხელშემშლელი მრავალი

ფაქტორიდან ერთ-ერთს სწორედ წარმოებული პროდუქციის სუსტი კონკურენტუნარიანობა, ცნობადობის

დაბალი დონე და ახალი სარეალიზაციო ბაზრების სუსტი დივერსიფიცირება წარმოადგენს. აღნიშნულის

გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილობრივი

პროდუქციის პოპულარიზაციის ფარგლებში განახორციელებს საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს, რომლის

მიზანია ხელი შეუწყოს წარმოებული პროდუქციის ცნობადობას, ახალი ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის ზრდას. პროგრამის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოადგენს

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის

ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება ექსტენციის მიწოდების საშუალებით. სოფლის მეურნეობის

ცალკეულ დარგებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით განხორციელდება აგრარული და

საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლება და

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტ-კურსდამთავრებულებს

მიეცემათ შესაძლებლობა ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარონ, როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ასევე მის დაქვემდებარებაში შემავალ

ორგანიზაციებში. განხორციელდება 2 აგროტური საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ

სამეცნიერო/ექსპერიმენტალურ და სადემონსტრაციო მეურნეობებში და შესაბამისი პროფილის

ლაბორატორიებში. ასევე, პროგრამის ფარგლებში 15 მეცნიერ-მკვლევარი სოფლის მეურნეობის

მაპროფილებელი დარგების მიმართულებით წარმოადგენენ ცალკეული დარგების პრობლემატიკის შესწავლის

და მათი შემდგომი განვითარებისათვის საჭირო მეცნიერულ რეკომენდაციებს.  

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და

აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება, აგრარული და საბუნებისმეტყველო

მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების და კვალიფიკაციის ამაღლება,

სამეცნიერო-პრაქტიკულ რეკომენდაციებზე დაფუძვნებული სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელი დარგების

განვითარება. დარგში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                                              2022-2025  წლები

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

419



აგრარული ექსტენციის მიწოდება           563 200         140 800           140 800           140 800           140 800 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

პრაქტიკის დანერგვა
          482 000         120 500           120 500           120 500           120 500 

ადგილობრივი პროდუქციის 

პოპულარიზაცია - საექსპორტო და 

საინვესტიციო პოტენციალის ზრდა

          200 000           50 000             50 000             50 000             50 000 

სულ პროგრამა        1 245 200         311 300           311 300           311 300           311 300 

2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ექსტენცია ჩატარდა - მემცენარეობის, მეცხოველეობის და მეფუტკრეობის

დარგების მიმართულებით 3600 ფერმერულ მეურნეობაში. თუმცა რეგიონში არსებული ფერმერული

მეურნეობების მაღალი ფრაგმენტულობის და მავნებელ-დაავადებების ინტენსიური გავრცელების

გათვალისწინებით კვლავ დიდია გამოწვევები ექსტენციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, როგორც სოფლის

მეურნეობის პროდუქციის პირველადი წარმოების, ასევე რეალიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით. 2021

წელს ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების ათმა სტუდენტ-

კურსდამთავრებულმა აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებულ

ორგანიზაციებში. სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელი დარგების მიმართულებით მეცნიერ-მკვლევარების

მიერ წარმოდგენლ იქნა შემუშავებული სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციები და ანგარიშები. 

სოფლის მეურნეობის დარგებში ჩატარებული ექსტენციის შედეგად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის

წარმოებისათვის და რეალიზაციისთვის საჭირო პრაქტიკულ და თეორიულ უნარ-ჩვევებს დაუფლებული

ფერმერები და აგრომეწარმეები. ანაზღაურებადი სტაჟირების გზით კვალიფიკაცია ამაღლებული აგრარული

და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. მეცნიერ-მკვლევართა

ჩართულობით სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში შემუშავებული სამეცნიერო-პრაქტიკული

რეკომენდაციები და წარმოდგენილი ანგარიშები. ჩატარებული საერთაშორისო ღონისძიებების შედეგად

მოხდება ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ცნობადობის ზრდა, რეგიონის აგრარული სფეროთი

დაინტერესებულ პირებს შორის ახალი ბიზნეს კავშირების დამყარება, საექსპორტო პროდუქციის

რეალიზაციის მაჩვენებლების გაუმჯობესება და ინვესტორთა დაინტერესება. 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2022 წლის გამოწვევების გათვალისწინებით შემუშავდა პროგრამა „აგროსექტორის მდგრადი განვითარება“ -

შემდეგი ქვეპროგრამებით: 1. „აგრარული ექსტენციის მიწოდება“, რომლის ფარგლებში განხორციელდება

ექსტენციის მიწოდება სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებში დასაქმებულ ფერმერებთან და

აგრომეწარმეებთან ინდივიდუალური, ჯგუფური და ინტერნეტ ექსტენციის მეთოდებით, საჭიროების

შემთხვევაში მოძრავი ლაბორატორიის გამოყენებით. 2. „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის

დანერგვა“ ფარგლებში აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების 10 სტუდენტ-კურსდამთავრებული

2022 წლის განმავლობაში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლის აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა

და მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, თანამედროვე ტექნოლოგიების

გაცნობის მიზნით განხორციელდება 2 აგროტური საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ

სამეცნიერო/ექსპერიმენტალურ და სადემონსტრაციო მეურნეობებში და შესაბამისი პროფილის

ლაბორატორიებში. სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელი დარგების მიმართულებით 15 მეცნიერ-მკვლევარი

წარმოადგენს ცალკეული დარგების პრობლემატიკის შესწავლის და მათი შემდგომი განვითარებისათვის

საჭირო მეცნიერულ რეკომენდაციებს. 3. „ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია - საექსპორტო და

საინვესტიციო  პოტენციალის ზრდა“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი.
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ფორმა #2.2

დასახელება
2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

ექსტენციას დაქვემდებარებული 

ფერმერული მეურნეობა

ექსტენციის 

მიწოდება
3600 3600 3600 3600

ფერმერი და 

აგრომეწარმე

მონიტორინგი და  

ანგარიშები

კვალიფიკაცია ამაღლებული 

აგრარული და 

საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტები და  

კურსდამთავრებულები

სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულ

ების სტაჟირება

10 10 10 10

სტუდენტ-

კურსდამთავრე

ბული

მონიტორინგი და 

შეფასების ფორმები

განხორციელებული აგროტური

სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულ

ების აგროტური

2 2 2 2 აგროტური მიღება-ჩაბარების აქტი

სოფლის მეურნეობის 

მაპროფირებელ დარგებში 

შემუშავებული სამეცნიერო-

პრაქტიკული რეკომენდაციები და 

წარმოდგენილი ანგარიშები

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

რეკომენდაციები და 

ანგარიშები

7 7 7 7
წარმოდგენილი 

ანგარიში

მონიტორინგი და 

ანგარიშები

საერთშორისო ბიზნეს ფორუმი ღონისძიება 1 1 1 1
წელიწადში 

ერთხელ

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მოგროვების მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი
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ფორმა # 3.1

070504

2022 წელი

           120 500 

           120 500 

ქვეპროგრამის მიზანი:

აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტ-კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების და კვალიფიკაციის ამაღლება, სამეცნიერო-პრაქტიკულ რეკომენდაციებზე დაფუძვნებული სოფლის

მეურნეობის მაპროფილებელი დარგების  განვითარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებში არსებული გამოწვევების

გათვალისწინებით აუცილებელია აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტების და

კურსდამთავრებულების სტაჟირება. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს და

კურსდამთავრებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა სტაჟირება გაიარონ, როგორც აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ასევე მის დაქვემდებარებაში

შემავალ ორგანიზაციებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში (6 თვე) მოხდება მათი სტაჟირება შესაბამისი

ანაზღაურებით, რაც თითოეულ სტუდენტს თუ დარგის სპეციალისტს გაუჩენს მოტივაციას ღრმად დაეუფლონ

პრაქტიკულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, ლაბორატორიული კვლევის საფუძვლებს და გარემოს დაცვის

ორგანიზაციულ მიდგომებს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ანაზღაურებადი სტაჟირების და შესაბამისი

პრაქტიკული საქმიანობის გავლის შედეგად მოხდება სტუდენტების და კურსდამთავრებულების

კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია აგრარული და

საბუნებისმეტყველო მიმართულების 10 სტუდენტისა და კურსდამთავრებულის სტაჟირება. ქვეპროგრამის

ფარგლებში, თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობის მიზნით განხორციელდება 2 აგროტური საქართველოს

ტერიტორიაზე არსებულ სამეცნიერო/ექსპერიმენტალურ და სადემონსტრაციო მეურნეობებში და შესაბამისი

პროფილის ლაბორატორიებში.

ბ) დღეისათვის აგრარული სექტორი მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, რაც უპირველეს ყოვლისა საჭიროებს

ცალკეული დარგების მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების

გათვალისწინებით ოპტიმალური ღონისძიებების დაგეგმვას, რომლის გარეშეც შეუძლებელია დარგის

მიზანმიმართული, მდგრადი განვითარება. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია აგრარულ სფეროში მოღვაწე

მეცნიერების უშუალო მონაწილეობით განხორციელდეს სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში

სიღრმისეული სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციები და მისი შედეგები გამოყენებულ იქნას აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სამოქმედო გეგმების, ცალკეული

დარგების განვითარების სტრატეგიების და პროგრამების შემუშავება/განხორციელების პროცესში. აღნიშნული

ქვეპროგრამის ფარგლებში 15 მეცნიერ-მკვლევარი სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში არსებულ

პრობლემებზე წარმოადგენენ ყოველთვიურ ანგარიშებს. ასევე, მეცნიერ-მკვლევარების მიერ წარმოდგენილი

იქნება საბოლოოდ შემუშავებული სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციები და შემაჯამებელი ანგარიშები,

რომელიც ორიენტირებული იქნება აღნიშნული დარგების პრობლემატიკის შესწავლის და მათი შემდგომი

განვითარებისათვის საჭირო მეცნიერული რეკომენდაციების დანერგვაზე.

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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ზომის ერთეული რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

აგრარული და საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტთა და  

კურსდამთავრებულთა სტაჟირება

სტაჟიორების  

ანაზღაურება (10 

სტუდენტი და 

კურსდამთავრებული)

6 თვე 300                 18 000 

აგრარული და საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტთა და  

კურსდამთავრებულთა აგროტური

აგროტური 2 1 750                   3 500 

სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ 

დარგებში  შემუშავებელი სამეცნიერო-

პრაქტიკული რეკომენდაციები და 

წარმოდგენილი ანგარიშები

მეცნიერ-მკვლევარების 

შრომის ანაზღაურება (15 

მეცნიერ- მკვლევარი)

12 თვე 550                 99 000 

              120 500 

ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულების შერჩევა და 

მეცნიერ-მკვლევარებზე 

ხელშეკრულების გაფორმება

X X

აგრარული და საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტთა და  

კურსდამთავრებულთა სტაჟირება

X X X

აგრარული და საბუნებისმეტყველო 

მიმართულების სტუდენტთა და  

კურსდამთავრებულთა აგროტური და 

მომსახურეობის შესყიდვა

X X X

სოფლის მეურნეობის მაპროფირებელ 

დარგებში შემუშავებული სამეცნიერო-

პრაქტიკული რეკომენდაციები და 

წარმოდგენილი ანგარიშები

X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმიდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

სტაჟირება გავლილი, კვალიფიკაცია ამაღლებული, აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების

სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. მეცნიერ-მკვლევართა ჩართულობით სოფლის მეურნეობის

მაპროფილებელ დარგებში შემუშავებული სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციები და წარმოდგენილი

ანგარიშები.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

პროდუქტები
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო
სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სტაჟირება გავლილი, კვალიფიკაცია 

ამაღლებული აგრარული  და 

საბუნებისმეტყველო მიმართულების 

სტუდენტები და  კურსდამთავრებულები

10

სტუდენტ-

კურსდამთავრებ

ული

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

მონიტორინგი და 

შეფასების ფორმები

განხორციელებული აგროტური 2 აგროტური

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ
მიღება-ჩაბარების აქტი

სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ 

დარგებში შემუშავებული სამეცნიერო-

პრაქტიკული რეკომენდაციები და 

წარმოდგენილი ანგარიშები

7
წარმოდგენილი 

ანგარიში

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

მონიტორინგი და 

ანგარიშები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო
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ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

070505

2022 წელი

            50 000 

            50 000 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

                   1                   50 000                50 000   

             50 000   

საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგროსექტორის

შესაძლებლობების - საწარმოო, საექსპორტო და საინვესტიციო პოტენციალის, ასევე ადგილობრივად

წარმოებული სტრატეგიული და პერსპექტიული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შესახებ ცნობადობის

ზრდა, რეგიონის აგრარულ სექტორში ინვესტიციების მოზიდვისა და ექსპორტის ხელშეწყობა. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

აგრარული დარგის განვითარებას კომპლექსური მიდგომები და გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი

ღონისძიებების შემუშავება სჭირდება. ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელი ნიადაგურ-კლიმატური

პირობები რეალურ შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ ფერმერებს გააუმჯობესონ წარმოებული

პროდუქციის ხარიხობრივი მაჩვენებლები და გაზარდონ ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის

რაოდენობა, რომელიც მათი მატერიალური კეთილდღეობის საწინდარია. სოფლის მეურნეობის დარგების

განვითარების ხელის შემშლელი მრავალი ფაქტორიდან ერთ-ერთს სწორედ წარმოებული პროდუქციის

სუსტი კონკურენტუნარიანობა, ცნობადობის დაბალი დონე და სარეალიზაციო ბაზრების ნაკლები

დივერსიფიცირება წარმოადგენს, რომელშიც მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ღონისძიებები სახელმწიფოს

მხრიდან უნდა განხორციელდეს. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის

ფარგლებში ინტენსიურად ახორციელებს საერთაშორისო აგრარული ფორუმების, ფესტივალებისა თუ

კონფერენციების ორგანიზებას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს წარმოებული პროდუქციის ცნობადობას,

ახალი ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის ზრდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრარული დარგის მიმართულებით საერთაშორისო ბიზნეს

ფორუმის ორგანიზება, სადაც მოწვეულნი იქნებიან აგრარულ სექტორში მოქმედი უცხოური და

ადგილობრივი კომპანიები, სავაჭრო-სამრეწველო პალატები და სხვა, აჭარის აგრარული შესაძლებლობებით

დაინტერესებული პირები. 

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია - საექსპორტო და საინვესტიციო პოტენციალის ზრდა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:
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ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საერთშორისო ბიზნეს ფორუმის 

ორგანიზება
X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგროსექტორის შესაძლებლობების (საწარმოო, საექსპორტო და

საინვესტიციო პოტენციალის) შესახებ, ასევე, ადგილობრივად წარმოებული სტრატეგიული და

პერსპექტიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შესახებ ცნობადობის ზრდა როგორც ქვეყნის შიგნით,

ისე მის გარეთ მოღვაწე აგრომეწარმეებისთვის. რეგიონის აგრარული სექტორით დაინტერესებულ

(ადგილობრივ თუ უცხოელ) პირებს შორის ახალი კავშირების დამყარების ხელშეწყობა.
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ფორმა # 3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საერთშორისო ბიზნეს ფორუმი                            1   ღონისძიება

პოლიტიკისა და 

ანალიტიკის 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ერთხელ

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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070506

2022 წელი

140 800

140 800

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

8 11 თვე 12 800 140 800

140 800

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპეციალისტების შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით, საქართველოში

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აგრარული ექსტენციის მიწოდება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის

ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრარული დარგის სპეციფიკის, ნიადაგურ-კლიმატური პირობების

მრავალფეროვნების და მავნებელ-დაავადებების ინტენსიურად გავრცელების გათვალისწინებით, სასოფლო-

სამეურნეო ექსტენციის მიწოდებას განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან

ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ეფექტურობა პირდაპირ დამოკიდებულია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების

თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნასთან და მათ სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენების შესაძლებლობასთან.

აქედან გამომდინარე, საჭიროა რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეებისათვის თანამედროვე

ტექნოლოგიებზე და საცნობარო მასალებზე ორიენტირებული ინტენსიური ექსტენციის მომსახურების

მიწოდება. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ექსტენციის სერვისის მიწოდებაში

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულობა: მემცენარეობის, მეცხოველეობის, მეფუტკრეობის,

მცენარეთა დაცვის და სხვა დარგების მიხედვით. იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს წარმოებული პროდუქციის

რაოდენობა/ხარისხი და რეალიზაციის მაჩვენებლები რეგიონისათვის დამახასიათებელი სოფლის მეურნეობის

სტრატეგიული დარგების მიმართულებით აუცილებელია შედეგზე ორიენტირებული ექსტენციის სერვისის

მიწოდება, რომელიც მოიცავს, როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველად წარმოებას, შენახვას

ასევე, მარკეტინგის საკითხებს. ექსტენციის პრაქტიკული გამოცდილების გათვალისწინებით შერჩეულ იქნება

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები 11 თვიანი პერიოდით, რომლებიც ექსტენციის მიწოდებას

განახორციელებენ ინდვიდუალური, ჯგუფური და ინტერნეტ ექსტენციის მეთოდებით. შედეგად

მიწოდებული ექსტენცია იქნება პრაქტიკული, ეკონომიკურად ეფექტური და მდგრადი, რომელშიც

მთლიანობაში ჩაერთვება 3600 ფერმერული მეურნეობა სხვადასხვა დარგების მიმართულებით.

დასახელება

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

შერჩეული სპეციალისტების შრომის 

ანაზღაურება
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X X

ჩატარებული ექსტენციის შედეგად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის და

რეალიზაციისთვის საჭირო პრაქტიკულ და თეორიულ უნარ-ჩვევებს დაუფლებული ფერმერები და

აგრომეწარმეები.                                                                                                                         

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

ღონისძიება

კონკურსის ჩატარება და გამარჯვებულ 

სპეციალისტებთან ხელშეკრულებ(ებ)ის 

გაფორმება

ექსტენციის მიწოდება

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი:
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ექსტენციას 

დაქვემდებარებული 

ფერმერული მეურნეობა

3600
ფერმერი და 

აგრომეწარმე

აგრარული 

განვითარების 

დეპარტამენტი

წელიწადში 

ორჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგი და 

ანგარიშები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ფორმა # 3.2
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ფორმა #2.1

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:      07 06

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       7 305 220         2 089 720        1 738 500         1 738 500        1 738 500 

სულ ბიუჯეტი:       7 305 220         2 089 720        1 738 500         1 738 500        1 738 500 

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და 

საოჯახო მეურნეობების განვითარების 

ხელშეწყობა

      7 305 220         2 089 720        1 738 500         1 738 500        1 738 500 

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:       7 305 220         2 089 720        1 738 500         1 738 500        1 738 500 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022 - 2025 წლები

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაციის მიზნით მრავალწლიანი სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარება, სასათბურე მეურნეობების განვითარების გზით რეგიონისათვის

ახალი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ფუნქციის მინიჭება, მეცხოველეობის საკვები ბაზის

გაუმჯობესება, სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტურობის ამაღლება,

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა, სოფლად მოსახლეობის სოციალურ -

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-

რეალიზაციის მიმართულების სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებსა და საოჯახო მეურნეობებს არ გააჩნიათ

საკმარისი ფინანსური რესურსი მაღალმოსავლიანი, მაღალშემოსავლიანი და კონკურენტუნარიანი სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების საშუალებების უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება

ქვეპროგრამა - "სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა",

რომლის ფარგლებში დაფინანსდება (სუბსიდირება) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების,

გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო

მეურნეობების მიერ შემუშავებული პროექტები.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:
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მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2022 წლის პროგრამა "სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით"

წარმოდგენილია ქვეპროგრამით - "სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების

განვითარების ხელშეწყობა".

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

1. 2022 – 2025 წლის საშუალო ვადიან პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება - არანაკლებ - 1080

პროექტის დაფინანსება (სუბსიდირება). პროგრამის ფარგლებში, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის,

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების საშუალებებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის გზით ხელი

შეეწყობა რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო

საქმიანობის განვითარებას მემცენარეობისა და მეცხოველეობის მიმართულებით, ასევე მათ მიერ წარმოებული

პროდუქციის მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვას.

2021 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის "სოფლის

მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით" ფარგლებში განხორციელდა ორი

ქვეპროგრამა: 1) "სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა",

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანამონაწილეობის გზით დაფინასდა - 270 პროექტები; 2) "სოფლის მეურნეობის

მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა", რომლის

ფარგლებში, რეგიონის ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს თანაგადახდის პრინციპით გადაეცათ - 1000 ერთეული

მოტოკულტივატორი.
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ფორმა #2.2

დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

დაფინანსებული 

პროექტები 

(არანაკლებ)

სასოფლო-სამეურნეო 

გაერთიანებებისა და 

საოჯახო მეურნეობების 

პროექტებით 

განსაზღვრული 

მაჩვენებლები

             270              270              270              270 

დაფინანსებუ

ლი 

პროექტების 

მაჩვენებლები

აჭარის ა/რ 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

აჭარის ა/რ 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებულ

ი კვლევები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #3.1

070618

2021 წელი

       2 089 720 

       2 089 720 

სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

0706 სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნოების სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საჭირო ფინანსებზე

ხელმისაწვდომობის გზით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-

რეალიზაციის მიმართულებით ფუნქციონირებად სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებსა და საოჯახო მეურნეობებს არ

გააჩნიათ საკმარისი ფინანსური რესურსი მაღალმოსავლიანი, მაღალშემოსავლიანი და კონკურენტუნარიანი სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების საშუალებების უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სოფლის

მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულებით სასოფლო-

სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების მიერ შემუშავებული პროექტების თანადაფინანსება

(სუბსიდირება).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი შეარჩევს პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული საქონლის/

მომსახურების მიმწოდებელს, ვისგანაც განახორციელებს საქონლის/ მომსახურების შესყიდვას, ხოლო ბენეფიციარის

მიერ წარმოდგენილი პირველადი დოკუმენტებისა და ქვეპროგრამის განხორციელების წესის საფუძველზე

(მიმწოდებლის მიერ გაცემული ინვოისი და ქვეპროგრამის განხორციელების წესით დადგენილი დაფინანსების

ზღვრული ოდენობის) გაფორმებული სამმხრივი ხელშეკრულებით (ბენეფიციარი, მიმწოდებელი და აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად,

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმწოდებელთან განახორციელებს შესაბამის ანგარიშსწორებას პროექტის

თანადაფინანსების (სუბსიდირების) მიზნით.

თანადაფინანსების (სუბსიდირების) მისაღებად, ფინანსური თანამონაწილეობის პროპორცია შეადგენს: პროექტის

ღირებულების არაუმეტეს - 80% სამინისტრო (არაუმეტეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის

სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ქვეპროგრამის განხორციელების წესით დადგენილი დაფინანსების ზღვრული

ოდენობისა), ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა არანაკლებ - 20%. ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი

პროექტი სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების საქმიანობის წამოწყებისთვის ან / და

არსებულის გაფართოებისთვის თანადაფინანსება (სუბსიდირება) ერთეულ პროექტზე (ერთეულ საქონელზე, გარდა

მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბაღების გაშენების კომპონენტის ფარგლებში შესასყიდი საქონლისა

(ნერგი, წვეთოვანი მორწყვის სისტემა, ბოძი, მავთული და ა.შ.)) შეადგენს არანაკლებ - 500.00 ლარს, არაუმეტეს -

40000.00 ლარს.
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ღონისძიება 1: პროექტების დაფინანსება პროექტი                      270               7 406            1 999 720 

ღონისძიება 2:

ქვეპროგრამის ფარგლებში 

შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირის შრომის 

ანაზღაურება (6 ადამიანი)

თვე                        12               7 500                 90 000 

           2 089 720 

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

განაცხადების მიღება X

ბენეფიციართა შერჩევა და 

დამტკიცება
X X X X

ბენეფიციარებთან და 

მიმწოდებლებთან 

ხელშეკრულებების გაფორმება

X X X X

პროექტების დაფინანსება X X X X

ღონისძიება 2:
შრომითი ხელშეკრულებების 

გაფორმება
X X X X

მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენების კომპონენტში ერთი პროექტის ფარგლებში

დაფინანსდება (სუბსიდირდება) - 0.1 ჰა-დან 1 ჰა-ს ჩათვლით სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე სასოფლო-

სამეურნეო ბაღის მოწყობა. მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენების მიზნით წარმოდგენილი

პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარი სანერგე მეურნეობებს და ნერგის იმპორტიორებს / მიმწოდებელებს შეარჩევს იმ

სანერგე მეურნეობებიდან / მიმწოდებლებიდან, რომლებიც ჩართული არიან ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის

განვითარების სააგენტოს" პროგრამაში "დანერგე მომავალი". აღნიშნულით უზრუნველყოფილი იქნება, როგორც

მიმწოდებლის კონკურენტულ გარემოში შერჩევა, ასევე კვალიფიციური მწარმოებლის მიერ წარმოებული ნერგის

მიღება.

დასახელება:

ღონისძიება 1:

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

დაფინანსებული - 270 პროექტი (არანაკლებ).

ქვეპროგრამაში ჩართვის მსურველ ბენეფიციარ ფიზიკურ და იურიდიულ პირ(ებ)ს საკუთრებაში/ თანასაკუთრებაში

უნდა გააჩნდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სსიპ − საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთ(ებ)ი ან/ და მიღებული უნდა ჰქონდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთ(ებ)ი გრძელვადიანი იჯარით სახელმწიფოსგან/ მუნიციპალიტეტის ორგანოსგან/ აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკისგან (იჯარის დარჩენილი პერიოდი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 10 წელს, იჯარის ხელშეკრულება

რეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ − საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში).

ქვეპროგრამის განხორციელების პროცედურები, დამატებითი პირობები და ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები

განისაზღვრება ქვეპროგრამის განხორციელების წესით, რომელსაც შეიმუშავებს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

დასახელება:

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის ერთეული, 

ცალი
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დაფინანსებული 

პროექტები 

(არანაკლებ)

270 პროექტი

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

წლის განმავლობაში 

ორჯერ 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

436



ფორმა #2.1

0713

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 4 200 000  1 200 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  

სულ ბიუჯეტი: 4 200 000  1 200 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

კმ             100,69        11 073,59 1 115 000       

პროექტი               11,00          3 181,82              35 000 

50 000            

        1 200 000 

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025  წლები

დასახელება

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარწყავი და სადრენაჟე

სისტემების რეკონსტრუქცია 

პროგრამის აღწერა:

აჭარაში მწყობრიდანაა გამოსული სამელიორაციო სისტემების დიდი ნაწილი, რის გამოც სასოფლო-სამეურნეო

ნათესებზე სერიოზულ გავლენას ახდენს გვალვები, ხოლო დაბლობ მუნიციპალიტეტებში მოსული ჭარბი ნალექები

ქმნიან ზედმეტ ტენიანობას. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი ხდება, ერთი მხრივ გვალვიან მიწებზე სარწყავი

სისტემების აღდგენა და მეორეს მხრივ ჭარბტენიანი მიწების დაშრობისთვის საჭირო სადრენაჟე სისტემების

რეკონსტრუქცია. პროგრამა ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული დამშრობი, სარწყავი და

შიდაქსელური არხების რეკონსტრუქციას.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება ერთეული

პროდუქტები

აჭარის ა/რ ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამელიორაციო 

სისტემების რეკონსტრუქცია

სარწყავი და დამშრობი არხების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების 

გაფორმება 
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X X X X

X X X X

X X X X

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2022 წელს სამელიორაციო სისიტემის გაუმჯობესების მიზნით რეკონსტრუქცია განხორციელდება - 100,69 კმ-ზე. 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი: 

სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქციის / მოდერნიზაცია შედეგად რეკონსტრუირებული სარწყავი არხები,

დატბორვა-დაჭაობებისაგან დაცული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

2021 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამელიორაციო სისტემის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაციის

სამუშაოები განხორციელდა - 74,797 კმ-ზე. 
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მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული, ცალი
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

არხების რეკონსტრუქცია                         100,69  კმ 

სარწყავი და დამშრობი არხების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება

                               11  პროექტი 

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

 აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 

ორჯერ 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები
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პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები      11 240 037        2 810 007       2 810 010       2 810 010        2 810 010 

სულ ბიუჯეტი:      11 240 037        2 810 007       2 810 010       2 810 010        2 810 010 

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს საქმიანობასა და მმართველობის სფეროში შედის ციტრუსოვანთა, ვაზის, ხეხილ-

კენკროვანთა სადემონსტრაციო-საკოლექციო, სანერგე და სასათბურე მეურნეობები, ასევე რეგიონში

მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობა. ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“ კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობას

იღებს დარგობრივი პოლიტიკის განვითარებაში, ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასა და განხორციელებაში,

ხელს უწყობს აგროსასურსათო სექტორში პროდუქციის წარმოების ზრდას, ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ცოდნის

და კვალიფიკაციის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის ტერიტორიაზე არსებული

სანერგე მეურნეობებში, აქცენტი გაკეთდება მაღალხარისხიანი, სტანდარტული და ჯიშური თავისებურებებით

გამორჩეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნერგების წარმოებაზე. მაღალმთიან აჭარაში ბოსტნეულის

ჩითილის წარმოება, კერძო ვეტერინარიის ხელშეწყობით გაუმჯობესდება ვეტერინარული მომსახურებები.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025  წლები

პროგრამის მიზანი:

_ ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული აპარატის მოქნილი, მაღალეფექტური და კოორდინირებული

მართვის სისტემის უზრუნველყოფა;

_ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში შრომის ნაყოფიერების ამაღლება და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს

ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება;

_ მაღალტექნოლოგიური სადემონსტრაციო ბაღების მოვლა. 

_ მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარება და ვეტერინარული კლინიკის

ფუნქციონირება.  

_ სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ფერმერებზე გაწეული მომსახურება. 

_ ფერმერებზე/აგრომეწარმეებზე აგრომომსახურების განხორციერლება.

_ ფერმერების/აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება.

_ ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების სერთიფიცირების, ასოციაციის წევრებისა მიერ შესყიდული ფუტკრის

ოჯახის და ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის საწარმოს ბიო სერთიფიცირების სუფსიდირება.

_ აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მცხოვრები ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო

სავარგულების უსასყიდლოდ დამუშავება.

_ მებოსტენობისა და მესათბურეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ჩითილის წარმოება.
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ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული 

უზრუნვეყოფა და მართვა
       1 844 637           461 157          461 160          461 160           461 160 

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე 

მეურნეობების განვითარება
       3 951 220           987 805          987 805          987 805           987 805 

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე 

მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა
       1 239 340           309 835          309 835          309 835           309 835 

აგრო-მომსახურების განვითარების 

ხელშეწყობა
       2 978 040           744 510          744 510          744 510           744 510 

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა        1 226 800           306 700          306 700          306 700           306 700 

სულ პროგრამა      11 240 037        2 810 007       2 810 010       2 810 010        2 810 010 

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე მეურნეობებში 2 ჰა ფართობზე განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური

ღონისძიებები. საჩითილე მეურნეობაში არსებულ აგრომაღაზიის მეშვეობით განხორციელდა, როგორც ა(ა)იპ

აგროსერვის ცენტრის მიერ ნაწარმოები ნერგების რეალიზაცია, ასევე საჩითილე მეურნეობაში წარმოებული 750 000

ცალი სხვადასხვა ბოსტნეულის ჩითილი. ქედის მუნიციპალიტეტში მოეწყო ვეტერინარული კლინიკა.

გრძელვადიანი სარგებლობის უფლებით ვეტერინარებს გადაეცათ  ვეტერინარული კლინიკები.

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობები უსასყიდლოდ დაიხვნა და მათ შორის

(1290 ჰა ფართობები უსასყიდლოდ დაიდისკა, დაიფარცხა). ქედის ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750

ჰა სახნავ-სათესი ფართობები უსასყიდლოდ  დაიხვნა. 

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე

განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები. ციტრუსოვნების სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია

10000 ცალი ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშის ახალი ნამყენი; ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია

3000 ცალი ხეხილის ნამყენი; კაკლის ნერგის წარმოების მიზნით მომზადდა 4000 ცალი საძირე; ჩაქვის

ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია ციტრუსის ორწლიანი 23000 ცალი და ერთწლიანი 1800 ცალი

ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში მომზადდა ერთწლიანი და ორწლიანი სხვადასხვა სახის

ხეხილის 4400 ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია 18750 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი;

აგროვადებში მიღებულია ციტრუსის მოსავალი 3000 კგ, ყურძნის მოსავალი 14000 კგ და სხვადასხვა სახის ხეხილის

მოსავალი 4000 კგ ნერგებისა და მიღებული მოსავალის განკარგვა განხორციელდა მოქმედი კანონმდებლობისა და

დადგენილი წესის შესაბამისად.
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ჩაქვის და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში მიმდინარე წელს ციტრუსოვნების სანერგე მეურნეობაში

წარმოებული იქნება 11000 ცალი ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშის ახალი ნამყენი; ვაზისა და ხეხილის სანერგე

მეურნეობაში წარმოებული იქნება 3375 ცალი ხეხილის ნამყენი; ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობაში

წარმოებული იქნება ციტრუსის ერთწლიანი 7500 ცალი ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში

მომზადდება ერთწლიანი სხვადასხვა სახის ხეხილის 2000 ნერგი. გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობაში

წარმოებული იქნება კენკროვნების (ჟოლო, მაყვალი, მარწყვი, ხურტკმელი, მოცხარი) 3000 ნერგი. ვაზისა და

ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება 18750 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი; მაღალმთიან აჭარის სანერგე

მეურნეობაში 1200 ცალი კაკლის ნერგის წარმოებისათვის განხორციელდება მყნობა. ფერმერებში დაინერგება ახალი

ტექნოლოგიები და ამაღლდება ცნობიერება ფერმერთა ეკონომიკური შემოსავლების გაუმჯობესების კუთხით.

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა და მათ შორის

(1290 ჰა ფართობების უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა). ქედის, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750

ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა. რეგიონში სუბსიდირებით დაფინანსებული იქნება ჯარა

მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების სერთიფიცირება, ასოციაციის წევრებისა მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახების

და ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის საწარმოს ბიო სერთიფიცირება. მებოსტნეობის და მესათბურეობის

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წარმოებულია იქნება 400000 ცალი ჩითილი

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი:

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე

განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები. ციტრუსოვნების სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია

11000 ცალი ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშის ახალი ნამყენი; ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია

3375 ცალი ხეხილის ნამყენი; ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია ციტრუსის ერთწლიანი

7500 ცალი ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში მომზადდა ერთწლიანი სხვადასხვა სახის ხეხილის

2000 ნერგი. გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულა კენკროვნების (ჟოლო, მაყვალი, მარწყვი,

ხურტკმელი, მოცხარი) 3000 ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულა 18750 ცალი ვაზის მწვანე

ნერგი; აგროვადებში მიღებულია ციტრუსის მოსავალი 6000 კგ, ყურძნის მოსავალი 13000კგ და სხვადასხვა სახის

ხეხილის მოსავალი 4000 კგ. მაღალმთიან აჭარის სანერგე მეურნეობაში წარმოებულია 1200 ცალი კაკლის ნერგი.

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა და მათ შორის

(1290 ჰა ფართობების უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა). ქედის ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750

ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში თვითმართველი ქ.ბათუმის,

ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების მეფუტკრე ფერმერებისა და

აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული 1500 ფუტკრის ოჯახის ღირებულება სუბსიდირებულია. რეგიონში

სუბსიდირების გზით დაფინანსებულია მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების სერთიფიცირება, ჯარას მეფუტკრეთა

ასოციაციის წევრების მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახები და ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის საწარმოს

ბიო სერთიფიცირება. მებოსტნეობის და მესათბურეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წარმოებულია

არანაკლებ 400000 ცალი ჩითილი; ქვეპროგრამის ფარგლებში ნერგებისა და მიღებული მოსავალის განკარგვა

(უსასყიდლოდ გადაცემა განხორცლედება მხოლოდ აჭარაში მცხოვრებ ფერმერებზე) განხორციელდება აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 4 აგვისტოს N14 მოქმედი დადგენილების და კანონმდებლობის

წესის შესაბამისად.
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ფორმა #2.2

დასახელება
2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

გაზომვის 

ერთეული

წარმოებული ნერგი   31250 47950 47950 47950 ცალი

წარმოებული ნამყენი   14375 38500 38500 38500 ცალი

მიღებული მოსავალი 23000 55000 55000 55000 კგ.

შუახევის მუნიციპალიტეტში 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით 

მოწყობილი  ვაზისა და ხეხილის 

სანერგე მეურნეობები, საჩითილე  

მეურნეობება 

3 3 3 3 ცალი

საჩითილე მეურნეობაში ნაწარმოები 

არანაკლებ  ჩითილი
400000 ცალი

წარმოებული კაკლის ნერგი 1200 ცალი

აგრო-მომსახურების 

განვითარება

ფერმერების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში 

არსებული  1414 ჰა სახნავ-სათესი 

ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა 

და მათ შორის (1290 ჰა ფართობების 

უსასყიდლოდ დადისკვა, 

დაფარცხვა). ქედის  ხულოსა და  

შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750 

ჰა სახნავ-სათესი ფართობების 

უსასყიდლოდ  დახვნა.

2164 3000 3000 3000 ჰა

მეფუტკრე ფერმერებისა 

აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული  

ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-ნაყარი) 

სუბსიდირება

1500 ოჯახი

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

მონიტორინგი და 

კორესპონდენციები

ჩაქვისა და გვარა 

ხუცუბნის სანერგე 

მეურნეობების 

განვითარება

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების  ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მონიტორინგი და 

კორესპონდენციები

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

მაღალმთიან აჭარაში 

სანერგე და საჩითილე 

მეურნეობების 

განვითარება 

მეფუტკრეობის 

განვითარების 

ხელშეწყობა
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ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის 

თაფლის  საწარმოს ბიო 

სერთიფიცირების სუფსიდირება 

1 საწარმო

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის 

წევრების სერთიფიცირების 

სუფსიდირება

23 ფერმერი

ჯარას  მეფუტკრეთა ასოციაციის 

წევრებისა მიერ შესყიდული 

ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება

300 ოჯახი

მონიტორინგი და 

კორესპონდენციები

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

ა(ა)იპ 

აგროსერვის 

ცენტრი

მეფუტკრეობის 

განვითარების 

ხელშეწყობა
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ფორმა #3.1

070707

2022 წელი

          987 805 

          987 805 

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის 

სანერგე მეურნეობის 

შტატგარეშე მუშა-

მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (46კაცი)

თვე 12          38 165,0           457 980 

სანერგე მეურნეობების 

ფუნქციონირების ხარჯები 
თვე 12        29 930,83           359 170 

პესტიციდებისა და 

აგროქიმიკატების შესყიდვა
კგ/ლ               1 024           138,530           141 855 

ცალი             28 800                 1,00 28800

          987 805 

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული მაღალტექნოლოგიური სადედე-სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობების მოვლა და

სტანდარტული სარგავი მასალის წარმოება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სადემონსტრაციო და სანერგე მეურნეობების მოვლისათვის ჩატარდება

აგრო-ტექნიკური სამუშაოები; შეძენილი იქნება სხვადასხვა ჯიშის ხილის საძირეები; დაიმყნობა ვაზის, 

ხეხილისა და ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშები; წარმოებული იქნება ვაზის, ერთწლიანი და ორწლიანი

სხვადასხვა სახეობის ხეხილისა და ციტრუსის ნერგები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ნერგებისა და მიღებული

მოსავალის განკარგვა (უსასყიდლოდ გადაცემა განხორცლედება მხოლოდ აჭარაში მცხოვრებ ფერმერებზე)

განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 4 აგვისტოს N14 მოქმედი

დადგენილების და კანონმდებლობის  წესის შესაბამისად.

დასახელება

პროდუქტები

 სანერგე 

მეურნეობების მოვლა 

და ადმინისტრირება

 ნერგების წარმოება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X

X X X

სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირების ხარჯები

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესყიდვა 

(კგ/ლ)                               

ნერგების წარმოება

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო

ნაკვეთებზე განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები. ციტრუსოვნების სანერგე

მეურნეობაში წარმოებული იქნება 11000 ცალი ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშის ახალი ნამყენი; ვაზისა და

ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება 3375 ცალი ხეხილის ნამყენი; ჩაქვის ციტრუსოვანთა

სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება ციტრუსის ერთწლიანი 7500 ცალი ნერგი. ვაზისა და ხეხილის

სანერგე მეურნეობაში მომზადდება ერთწლიანი სხვადასხვა სახის ხეხილის 2000 ნერგი. გვარა-ხუცუბნის

სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება კენკროვნების (ჟოლო, მაყვალი, მარწყვი, ხურტკმელი, მოცხარი)

3000 ნერგი. ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება 18750 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი;

აგროვადებში მიღებული იქნება ციტრუსის მოსავალი 6000 კგ, ყურძნის მოსავალი 13000კგ. და სხვადასხვა

სახის ხეხილის მოსავალი 4000 კგ.

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობის 

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (46 კაცი)

ღონისძიება
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ციტრუსის ახალი ნამყენი                 11 000   ცალი

ხეხილის ახალი ნამყენი                   3 375   ცალი

წარმოებული ციტრუსის ერთწლიანი 

ნერგი
                  7 500   ცალი

წარმოებული ხეხილის ერთწლიანი 

ნერგი
                  2 000   ცალი

წარმოებული კენკროვნების ნერგი                   3 000   ცალი

წარმოებული ვაზის ნერგი                 18 750   ცალი

მიღებული ციტრუსის  მოსავალი                   6 000   კგ

მიღებული ყურძენის მოსავალი                 13 000   კგ

მიღებული ხეხილის მოსავალი                   4 000   კგ

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

წელიწადში 

ერთხელ

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

070708

2022 წელი

         309 835   

         309 835   

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

თვე                   12            12 231,25            146 775   

თვე                   12            12 238,33            146 860   

ცალი                     3                4 566,7              13 700   

ცალი              2 500                     1,00                2 500   

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის  ფუნქციონირების ხარჯები

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (16 კაცი)

სადემონსტრაციო  სანერგე და საჩითილე 

მეურნეობებისათვის ნედლეულის, მასალებისა და 

მომსახურების შესყიდვა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი                                                                                             309 835   

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

კაკლის მყნობა

მაღალმთიან აჭარაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ბოსტნეულის ჩითილების წარმოება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მაღალმთიან აჭარაში თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე და საჩითილე მეურნეობები მთლიანად

მოემსახურება მთიანი აჭარის ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს. ასევე საჩითილე მეურნეობაში მოწყობილია

ჩითილებისა და ნერგების სარეალიზაციო მაღაზია. მიმდინარე წელს ფერმერები და აგრომეწარმეები მიიღებენ იმავე

ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში წარმოებულ სარგავ და საჩითილე მასალას. საჩითილეში მიღებული ჩითილის

განკარგვა (უსასყიდლოდ გადაცემა განხორცლედება მხოლოდ აჭარაში მცხოვრებ ფერმერებზე) განხორციელდება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 4 აგვისტოს N14 მოქმედი დადგენილების და

კანონმდებლობის  წესის შესაბამისად.

დასახელება

პროდუქტები

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის დასახელება:

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე მეურნეობებში 2 ჰა ფართობზე განხორციელდება შესაბამისი აგროტექნიკური

ღონისძიებები. ხეხილის სანერგე მეურნეობაში წარმოებული იქნება კაკლის 1200 ნამყენი ნერგი. საჩითილე

მეურნეობაში წარმოებული იქნება არანაკლებ 400000 ცალი სხვადასხვა ბოსტნეულის ჩითილი.

ღონისძიება

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის  ფუნქციონირების ხარჯები

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე მეურნეობის, 

ხეხილის სანერგე მეურნეობისა და საჩითილე 

მეურნეობის შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (16 კაცი)

სადემონსტრაციო  სანერგე და საჩითილე 

მეურნეობებისათვის ნედლეულის, მასალებისა და 

მომსახურების შესყიდვა

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 მაღალმთიან აჭარაში ვაზისა და 

ხეხილის  სადემონსტრაციო/სანერგე 

მეურნეობებში გატარებული 

აგროტექნიკური ღონისძიებები

                         2   ცალი

წარმოებული კაკლის ნერგი                   1 200   ცალი

საჩითილე მეურნეობაში წარმოებული 

ჩითილი
              400 000   ცალი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

წელიწადში 

ერთხელ

მიღება-

ჩაბარების აქტი
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070713

2022 წელი

            744 510 

            744 510 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მცხოვრები ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო

სავარგულების უსასყიდლოდ დამუშავება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ნიადაგის დამუშავების მთავარი ამოცანაა სახნავი შრე მოვიყვანოთ ფხვიერ, კოშტოვან მდგომარეობაში, მოესპოს

ბალახის კორდს ცხოველმოქმედების უნარი, გაიწმინდოს მინდვრები სარეველებისაგან, კულტურულ მცენარეთა

ზოგიერთი დაავადებისა და მავნებლისაგან. ნიადაგში შევიტანოთ ორგანული და მინერალური სასუქები. ნიადაგი

მომზადდეს თესლის უკეთესი ჩათესვისათვის და სხვა.

ნიადაგის დამუშავება დიდ გავლენას ახდენს წყლის, ჰაერისა და სითბოს რეჟიმზე, ფიზიკურქიმიური და

ბიოლოგიური პროცესების დინამიკაზე. ნიადაგის სწორი და დროული დამუშავება უზრუნველყოფს

მიკროორგანიზმების ცხოველმოქმედების პირობების გაუმჯობესებას, აძლიერებს ნიადაგში მცენარეულობის

ნაშთებისა და ნეშონპალის დაშლის პროცესებს, ხელს უწყობს საკვები ელემენტების გადასვლას ადვილად

შესათვისებელ ფორმაში. თანამედროვე სოფლის მეურნეობა სულ უფრო ხშირად ითხოვს მძლავრი

თვლიანიტექნიკის - ტრაქტორების, კომბაინების, მისაბმელებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებას,

რომლის დროსაც მნიშვნელოვნად იზრდება ნიადაგზე ნეგატიური ზემოქმედების დონე. ქვეპროგრამის

ფარგლებში ცენტრის მიერ განხორციელდება სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების

გამოყენებით (გაზრდილი გამავლობისა და წევა-ჩაჭიდების მქონე გაბარიტის მანევრირების უნარიანი

ტრაქტორებით) აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები

ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა

და მათ შორის: 1290 ჰა ფართობების უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა. ხოლო ქედის, ხულოსა და შუახევის

მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა :

ასევე ა(ა)იპ აგროპოექტების მართვის ცენტრის 2017-2019 წლებში ქობულეთის, ქ. ბათუმის ქედისა და ხულოს

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აშენდა აგრომომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრები, ხოლო 2020 წელს

აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობა დასრულდა შუახევის მუნიციპალიტეტში. აგრომომსახურების

ცენტრები აღჭურვილია სასოფლო-სამურნეო პროდუქციის დამხარისხებელი და შემფუთავი ტექნოლოგიური

ხაზებით, სატრანსპორტო საშუალებებით, მაცივარ - კამერებით და წარმოების სხვა საშუალებებით. 2021 წლის

განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწყობილი აგრომომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრების

მართვა/განკარგვა/სარგებლობა/გასხვისება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის

შესაბამისად.  

აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

 თვე 12            8 299,17               99 590 

 თვე 12              5 910,0               70 920 

 თვე 2          287 000,0             574 000 

            744 510 

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X

აჭარის ტერიტორიაზე განხორციელდება ქობულეთის, ბათუმის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები

ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა

და მათ შორის: 1290 ჰა ფართობების უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა. ქედის ხულოსა და შუახევის

მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა.

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება  6 ადამიანი

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  

1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  

დახვნა და მათ შორის:1290 ჰა ფართობების 

უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა. ქედის  

ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა 

სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა. 

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 

ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯი

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება 6 ადამიანი

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ბათუმის, 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  

1414 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  

დახვნა და მათ შორის (1290 ჰა ფართობების 

უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა). ქედის  

ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა 

სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა. 

ღონისძიება

ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯი

დასახელება

პროდუქტები
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

აჭარის ტერიტორიაზე 

განხორცილებულია ქობულეთის, 

ბათუმის, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში 

არსებული  1414 ჰა სახნავ-სათესი 

ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა  (მათ 

შორის 1290 ჰა ფართობების 

უსასყიდლოდ დადისკვა, დაფარცხვა). 

ქედის  ხულოსა და  შუახევის 

მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა სახნავ-

სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  

დახვნა

2164 ჰა
ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“
პერიოდულად

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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070711

2022 წელი

             306 700 

             306 700 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფორმა #3.1

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

მეფუტკრეობა აჭარის სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგია. რეგიონის მთაგორიანი რელიეფი და

მისი მრავალფეროვანი ფლორა საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ფუტკრის ოჯახებისა და მეფუტკრეების

რაოდენობა რისთვისაც აუცილებელია მიზანმიმართულად განხორციელდეს ფუტკრის ოჯახების

გამრავლება. აგრარული ექსტენციის ფარგლებში ყველა მუნიციპალიტეტის მეფუტკრე ფერმერებს, ფუტკრის

ოჯახების მოვლისა, შესახვის და შესაბამისი წამლობითი ღონისძიებების თაობაზე მიეწოდათ ინფორმაცია,

თუმცა ბოლო წლებში შექმნილმა გარემო პირობებმა ფუტკრის ოჯახების განვითარება შეაფერხა. სწორედ

ამიტომ აუცილებელია ფუტკრის ოჯახების გამრავლების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება

კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეფუტკრე ფერმერების და აგრომეწარმეების მიერ

შესყიდული ფუტკრის ოჯახების (ამანათ-ნაყარის) სუბსიდირება, რაც ხელს შეუწყობს სამომავლოდ ფუტკრის

ოჯახების გამრავლებას და მეფუტკრეობის დარგის განვითარებას.  

ბოლო წლებში, მსოფლიო ბაზრზე მოთხოვნა მაღალი ხარისხის, მათ შორის ეკოლოგიურად სუფთა ბიო

თაფლზე დღითიდღე იზრდება. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის

შესახებ შეთანხმება საქართველოს აძლევს შანსს, მოახდინოს ბიო თაფლის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე.

ჯარის თაფლს თავისი ისტორიით, ეკოლოგიურად სუფთა გავრცელების არიალითა და სრულიად ბუნებრივი

ფიჭით, დიდი უპირატესობა გააჩნია დააკმაყოფილოს ბიო სერთიფიცირების მოთხოვნები და გახდეს

კონკურენტული საერთაშორისო ბაზარზე, როგორც მაღალი ხარისხის უნიკალური პროდუქტი.  

სულ ბიუჯეტი:

მეფუტკრეობის დარგის განვითარება, მეფუტკრე ფერმერის/აგრომეწარმის მიერ შეძენილი ფუტკრის

ოჯახების (ამანათ-ნაყარის) სუბსიდირების გზით. ჯარა მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების და თაფლი

საწარმოს  ბიო სერთიფიცირების სუფსიდირება.
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ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი 

(ლარი)
სულ (ლარი)

თვე 12             5 823,33                69 880 

თვე 12               1 235,0                14 820 

ოჯახი                  1 500                       80              120 000 

ფერმერი 23           1 673,913                38 500 

ოჯახი 300                     200                60 000 

საწარმო 1                  3 500                  3 500 

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X

ჯარას  მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების 

სერთიფიცირების სუფსიდირება

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის  

საწარმოს ბიო სერთიფიცირების სუფსიდირება 

ქედის მუნიციპალიტეტში

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

ღონისძიება

შტატგარეშე მუშა მოსამსახურეთა 

ანაზღაურება  (5 ადამიანი)

ფუნქციონირების ხარჯები

ჯარას  მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრებისა 

მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახის 

სუბსიდირება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი                                                                       306 700 

ფერმერების/აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება

ფუნქციონირების ხარჯები

ფერმერების/აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება

დასახელება

პროდუქტები

შტატგარეშე მუშა მოსამსახურეთა 

ანაზღაურება  (5 ადამიანი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუტკრის ოჯახების სუბსიდირება, შესაბამისად მეფუტკრე

ფერმერი/აგრომეწარმე თვითონ შეარჩევს ფუტკრის ოჯახის მწარმოებელს, საიდანაც განახორციელებს

ფუტკრის ოჯახის შესყიდვას, ხოლო მის მიერ წარმოდგენილი პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე

გაფორმებული სამმხვრივი ხელშეკრულებით (მეფუტკრე ფერმერი/აგრომეწარმე, ფუტკრის ოჯახის

მწარმოებელი და აგროსერვის ცენტრი) გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აგროსერვის ცენტრი

ფუტკრის ოჯახის მწარმოებელთან განახორციელებს შესაბამის ანგარიშსწორებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-ნაყარი) ღირებულება დაფინანსდება -

სახელშეკრულებო ღირებულების 80 პროცენტის ოდენობით არაუმეტეს 80 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრებისა მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახის

დაფინანსდება  - სახელშეკრულებო ღირებულების 70 პროცენტის ოდენობით არაუმეტეს 200 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების სერთიფიცირების სუფსიდირება

დაფინანსდება - სახელშეკრულებო ღირებულების 80 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ერთეულის ღირებულებისა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის საწარმოს ბიო სერთიფიცირების

სუფსიდირება დაფინანსდება - სახელშეკრულებო ღირებულების 80 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ

არაუმეტეს  ქვეპროგრამით განსაზღვრული ერთეულის ღირებულებისა. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების შერჩევას განახორციელებს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ბენეფიციართა

შესარჩევი კომისია ამავე კომისიის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად.  
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X X

X X

X X

ქვეპროგრამის ფარგლებში თვითმართველი ქ.ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და

ხულოს მუნიციპალიტეტების მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული 1500 ფუტკრის

ოჯახის ღირებულება სუბსიდირებულია. რეგიონში სუბსიდირების გზით დაფინანსებულია ჯარა

მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების სერთიფიცირება, ჯარა მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრებისა მიერ

შესყიდული ფუტკრის ოჯახები და თაფლის  საწარმოს ბიო სერთიფიცირება.

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის  

საწარმოს ბიო სერთიფიცირების სუფსიდირება 

ქედის მუნიციპალიტეტში

ჯარას  მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრების 

სერთიფიცირების სუფსიდირება

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრებისა 

მიერ შესყიდული ფუტკრის ოჯახის 

სუბსიდირება

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი: 
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორე

ბი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მეფუტკრე ფერმერებისა 

აგრომეწარმეების მიერ შესყიდული  

ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-ნაყარი) 

სუბსიდირება

1500 ოჯახი
მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის 

თაფლის  საწარმოს ბიო 

სერთიფიცირების სუფსიდირება 

ქედის მუნიციპალიტეტში

1 საწარმო
ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის 

წევრების სერთიფიცირების 

სუფსიდირება

23 ფერმერი
ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ჯარას  მეფუტკრეთა ასოციაციის 

წევრებისა მიერ შესყიდული 

ფუტკრის ოჯახის სუბსიდირება

300 ოჯახი
ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

წელიწადში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგი და 

კორესპოდენციები

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

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:               

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1 743 000 393 000 450 000 450 000 450 000

სულ ბიუჯეტი: 1 743 000 393 000 450 000 450 000 450 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

0708

პროგრამის დასახელება:

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება

სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“

2022-2025 წლები

   -  ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება,  ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება და 

სურსათის უვნებლობის,  ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის მიზნებისათვის 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კვლევების (ტესტირების) წარმოება.                                                                                                                 

- ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმების შედეგად  

საქართველოს მიერ სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში  ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან დასაახლოებელი სამართლებრივი აქტების (რომელიც ლაბორატორიულ კვლევებს ეხება) 

ეტაპობრივი შესრულება;                                                                                                                                                                                                 

- ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ლაბორატორიული კვლევის მეთოდების 

დანერგვა;   ევროკავშირის მოთხოვნების სრულად დასაკმაყო-ფილებლად უახლესი აპარატურის  შეძენა  და 

აკრედიტაცია,  საერთაშორისო ლაბორატორიათაშორის კვლევებში მონაწილეობა;                                                                                                                          

- კადრების მოზიდვა,  სწავლება/გადამზადება და სტაჟირება თანამედროვე მეთოდოლოგიებში, ახალი 

მეთოდების ვალიდაცია;                                                                                                                                                                                               

- ფერმერებისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მოქნილი სერვისის მიწოდება მოძრავი ლაბორატორიის 

გამოყენებით;                                                                                                                                                                                                                

- სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით  ლაბორატორიული მომსახურების  სფეროში 

მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა.

  - მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების, სასმელი  წყლის, გარემოს ობიექტების 

(ზღვა, მდინარეები, ტბები, ჰაერი) ნიმუშების  ქიმიური და მიკრობიოლოგიური  კვლევები;  მცენარეთა 

საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების გამოკვლევა;  ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შეფასება, მავნებელ-

დაავადებების ზუსტი იდენტიფიცირება და შესაბამისად  პრაქტიკულად სასარგებლო რეკომენდაციების 

გაცემა;                                          - ფერმერებისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის  ექსტენციის სერვისების 

მოწოდება   მოძრავი ლაბორატორიის მომსახურეობით;                                                                                                                                                                                                              

-  ლაბორატორიის საქმიანობისა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება;  საერთაშორისო 

ლაბორატორიათაშორის გამოცდებში (ტესტირებები)  აქტიური მონაწილეობა;                                                                                                                                               

- ახალგაზრდა, უცხო ენების მცოდნე, პერსპექტიული კადრების (სპეციალისტების) მოზიდვა, სტაჟირება და 

შედგომი პროფესიული გადამზადება;   საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და სასწავლო-სამეცნიერო 

დაწესებულებებთან მჭიდრო თანამშრომლობა.                                                                                                                                                                                                                                    
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 - ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და 

ადამიანის  ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების  დაცვა;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- სამამულო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;                                                     

- სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის ზრდა;                                                                                                                           

- ადგილობრივი ფერმერების და აგრომეწარმეების ცოდნის დონის ამაღლება და შემოსავლების ზრდა
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022  

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

მოსახლეობის 

ხარისხიანი საკვები 

პროდუქტებითა და 

სასმელი წყლით 

მომარაგებისა და 

ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის 

უსაფრთხო გარემოს 

რისკ-ფაქტორების 

შემცირება;   

ჩატარებული  სასმელი, 

ზედაპირული, ჩამდინარე, 

ზღვის, აუზებისა და 

წყალსატევების წყლის, 

მცენარეული და 

ცხოველური წარმოშობის 

კვების პროდუქტების, 

ცხოველის საკვების  

ნიმუშების 

ლაბორატორიული 

კვლევები;  პრევენციული 

ღონიძიებები

12500 13000 14000 15000 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიუ

ლი კვლევითი 

ცენტრი";  

საზოგადოებრივ

ი ჯანდაცვის 

ცენტრი; 

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკურ

ი

წარმოებული 

პროდუქციის  

კონკურენტუნარიანობა

გამოკვლეული მცენარეთა 

საკარანტინო და სხვა მავნე 

ორგანიზმები 

500 500 500 500 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიუ

ლი კვლევითი 

ცენტრი";  

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკურ

ი

ნიადაგის 

ნაყოფიერების 

ამაღლება

აგროქიმიურად 

გამოკვლეული ნიადაგის 

ნიმუშები

250 250 250 250 რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიუ

ლი კვლევითი 

ცენტრი";   

სტატისტიკის 

სამმართველო

მონიტორინგი, 

სტატისტიკურ

ი

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდისაბაზისო     (2020წ.)

ნიმუშის/სინჯის რაოდენობა

სსიპ 

,,ლაბორატორიუ

ლი კვლევითი 

ცენტრი";
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ფორმა #2.1

0711

დასახელება სულ 2022 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსავლები
712 000 178 000 178 000 178 000

სულ ბიუჯეტი: 712 000 178 000 178 000 178 000

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლება

პროგრამის აღწერა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მეცხოველეობა ძირითადად წარმოდგენილია მსხვილფეხა რქოსანი

პირუტყვის სახით. ვინაიდან 2012 წლისათვის რეგიონში აღინიშნებოდა საგრძნობი კლება მსხ.რქ. პირუტყვის

სულადობის შესახებ, რაც დიდ წილად განპირობებული იყო ცხოველთა ჯიშობრივი გაუარესებით და

დაბალპროდუქტიულობით, ამდენად დღის წესრიგში დადგა არსებული დაკნინებული,

დაბალპროდუქტიული ჯიშების ხარჯზე მაღალპროდუქტიული ჯიშიანი ნამატის მიღების აუცილებლობა,

რაც უნდა განხორციელებულიყო ხელოვნური განაყოფიერების გზით.

პროგრამის განხორციელება ა(ა)იპ „აგროსერვის ცეტრმა“ დაიწყო 2012 წლიდან და ყოველ მომდევნო წელს

ხდებოდა ხელოვნური განაყოფიერების რაოდენობის ზრდა, რაც სტატისტიკური მონაცემებითაც

დასტურდება. ამ საქმიანობის დაწყებისას ხელ. განაყოფიერების მოცულობა რეგიონში თუ იყო 130,

დღეისათვის იგი შეადგენს 3200.

2016 წელს აგროსერვის ცენტრმა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით დაიწყო პროექტი

„ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში ფაზა 2“ . პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს ქობულეთისა

და ხულოს მუნიციპალიტეტებში აშენდა თანამედროვე ტიპის ვეტ კლინიკები და აღიჭურვა თანამედროვე

ვეტერინარული ხელსაწყოებით, რომლებიც გადაეცათ კერძო ვეტერინარ სპეციალისტებს სარგებლობაში.

თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი კლინიკების მეშვეობით სხვადასხვა ვეტერინარული

მომსახურებიდან სპეციალისტებს გაუჩნდებათ შემოსავლები, მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების

მომსახურებიდან. 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების, მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო

ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამით განხორციელდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის

ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების

მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 60 ლარით, საიდანაც მღალმთიან რეგიონში (ქედა, შუახევი და

ხულოს მუნიციპალიტეტები)ფერმერის მიერ ერთი სული ფურის განაყოფიერებაზე გადასახდელი თანხა

იქნება ღირებულების 17% (10 ლარი) ქ. ბათუმი, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტბში იქნება

50%, (30 ლარი), ხოლო დარჩენილი თანხის სუბსიდირებას განახორციელებს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“

პროგრამაში ჩართულ სპეციალისტებზე.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023 წელი

178 000

178 000

2022-2025  წლები

461



ზომის 

ერთეული

რაოდენობ

ა

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

 თევ 12 3730,0 44 760

 თვე 12 970,00 11 640

სული 3200 38,0 121600

          178 000 

1 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X

X X X

X

X X X
დადგენილი წესის შესაბამისად 

თანადაფინანსების თანხების გაცემა

X

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზრაურება (4 

კაცი)

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები

თანადაფინანსების წესის შემუშავება და  

შესაბამისი სამართლებრივი აქტების გამოცემა

X

X

2 კვარტალი

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმდინარე წელს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების მიზნით, ხელოვნურად განაყოფიერდება

3200 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. ფერმერების ნაკლებ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით

დაიგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები, რაც შემდგომ წლებში შესაძლებლობას მიცემს ვეტერინარებს კერძო

ვეტერინარიის პირობებში განხორციელონ იგივე მომსახურება სუბსიდირების გარეშე.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი: 

ჯიშგანახლების მიზნით, ხელოვნური გზით განაყოფიერებული 3200 ფური

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების მიზნით ხელოვნური

განაყოფიერების გზით 2021 წელს განაყოფიერებული იქნა 3200 სული ფური.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება

პროდუქტები

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

 პროგრამის ადმინისტრირება  

შტატგარეშე მოსამსახურეთა 

ანაზრაურება (4 კაცი)

პროგრამის 

ადმინისტრირების ხარჯები

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების 

თანადაფინანსება 
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ფორმა #2.2

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

ხელოვნური გზით 

განაყოფიერებული 

მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი  (ფური) 

     3 200    3 200      3 200    3 200 სული
ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი
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ფორმა #2.1

0709

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები       1 600 000          400 000          400 000          400 000          400 000 

სულ ბიუჯეტი:       1 600 000          400 000          400 000          400 000          400 000 

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ - "აგროსერვის ცენტრი", რომელიც ქვეპროგრამებით გათვალისწინებულ

სუბსიდირებას მოახდენს რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების საშუალებით.

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - "აგროსერვის ცენტრი"

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022 – 2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეგიონის მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერა და ციტრუსის გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების

ხელშეწყობა 

პროგრამის აღწერა:

მეციტრუსეობა რეგიონის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია, რომლის განვითრების მიმართულებით

რეგიონში ბოლო წლებში არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება განხორციელდა, როგორც თანამედროვე

აგროტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვის მიზნით ასევე ციტრუსის შეფუთვა-დახარისხების,

დაკალიბრებისა და გადამუშავების მიმართულებით. ციტრუსის გადამამუშავებელი და ტარის მწარმოებელი

ახალი საწარმოების ამოქმედებით, შესაძლებელი გახდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შეფუთული

პროდუქციის წარმოება. ასევე რეგიონში სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს საწარმოები სამრეწველო

მანდარინის ნაყოფის ქარხნული გადამუშავების კუთხით. 

საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სოფლის

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით წინა

წლებში სამრეწველო მანდარინის რეალიზაციის ხელშემწყობი პროგრამა - განახორციელა, რომლის

ფარგლებშიც გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან ყოველ არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ

არასტანდარტულ მანდარინზე გაიცა სუბსიდია 1 კგ-ზე 0,10 ლარის ოდენობით. 2017-2020 წლის ციტრუსის

სეზონზე ანალოგიური პროექტი განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური

ბიუჯეტიდან. აქედან გამომდინარე სამრეწველო ციტრუსის ზემოთ აღნიშნული სუბსიდირების პრაქტიკა

წარმოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერის, ასევე რეგიონის

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების მიმართულებით. 

გადამუშავებული ციტრუსი წარმოადგენს ნედლეულს ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქციისა, როგორიცაა

მანდარინის კონცენტრატი, პიურე, ეთერზეთი და სხვა, რომლებიც რეგიონის რეალური საექსპორტო

პოტენციალია. სწორედ ამიტომ დაგეგმილია „ციტრუსის რეალიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში“

განხორციელდეს „წლის ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა. 

მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:        

პროგრამის დასახელება:
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დასახელება სულ 2022  წელი 2023  წელი 2024  წელი 2025  წელი

ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა
      1 600 000          400 000          400 000          400 000          400 000 

სულ პროგრამა       1 600 000          400 000          400 000          400 000          400 000 

2022 – 2025 წლის საშუალოვადიან პერიოდში ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრი"-ს მიერ ციტრუსის რეალიზაციის

ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების/ქვეპროგრამების საშუალებით განხორიელდება არსებული პრობლემების

სიღრმისეულად შესწავლა და მათ შემდგომ მოგვარების გზების დასახვა; გაიზრდება მეციტრუსე ფერმერთა და

აგრომეწარმეთა შემოსავლები. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა ფორმებით ინფორმაციის მიწოდება, კერძოდ:

მეციტრუსე ფერმერთა უმრავლესობა უკეთესად გაიცნობს ნედლეულის წარმოებისა და შენახვის თანამედროვე

ტექნოლოგიებს,  ციტრუსის პერსპექტიულ ჯიშებს, ბაზრის კონიუნქტურას და სხვა აქტუალურ საკითხებს.        

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი"-ს მიერ განხორციელდა მეციტრუსე ფერმერთა მიერ ციტრუსის რეალიზაციის,

კერძოდ არასტანდარტული ნაყოფის გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიება, რა დროსაც სუბსიდირებული

იქნა 4000 ტონაზე მეტი სამრეწველო მანდარინი

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

წინა წლების გამოწვევების გათვალისწინებით პროგრამა ორიენტირებული იქნება რეგიონში წარმოებული

არასტანდარტული და საკონსერვოდ გადასამუშავებელი მანდარინის ხელშეწყობაზე და სამომავლოდ ციტრუსის

საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:
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ფორმა #2.2

დასახელება
2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

ტონა

ა(ა)იპ - 

"გროსერვის 

ცენტრი"

ა(ა)იპ - 

"გროსერვის 

ცენტრი"

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კვლევები

რეგიონში წარმოებული  

მანდარინის სამრეწველო 

გადამუშავების ხელშეწყობა 

სუბსიდირებული 

მანდარინი
4000 4000 4000 4000

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი
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ფორმა #3.1

070901

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

400 000

400 000

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

4 000 000 0,1 400 000

400 000

სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

რეგიონის მეციტრუსე ფერმერთა ხელშეწყობა სამრეწველო მანდარინის რეალიზაციის მიმართულებით და

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების სტიმულირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აჭარაში ციტრუსოვნებს 6000 ჰა-მდე ფართობი უკავია, რომლის ძირითადი ნაწილი მანდარინის

კულტურაზე მოდის. რეგიონში მეციტრუსეობით დაკავებულია 23 000–მდე ფერმერი. ყოველწლიურად

იწარმოება საშუალოდ 60–70 ათასი ტონა ციტრუსოვანთა ნაყოფი, რომლის 50 %–ზე მეტი გადის

ექსპორტზე. საექსპორტო ბაზრებს წარმოადგენს უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია, მოლდოვა, აზერბაიჯანი,

სომხეთი, ყაზახეთი და სხვა ქვეყნები. 2012 წლიდან რეგიონში ფუნქციონირებს რამოდენიმე ათეული

ციტრუსის მიმღებ-დამხარისხებელი საწარმო და მათ შორის ციტრუსი გადამამუშავებელი საწარმოებიც,

რომლებიც აღჭურვილი ევროსტანდარტის შესაბამისი დანადგარ-მოწყობილობებით.

დღეისათვის მეციტრუსე ფერმერთა უმრავლესობა ნაკლებად იცნობს ნედლეულის წარმოებისა და შენახვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რის გამოც რეგიონში წარმოებული ციტრუსის არასტანდარტული ნაყოფების 

წილი საკმაოდ დიდია. თუმცა მიუხედავად ამისა სამრეწველო ციტრუსი წარმოადგენს ნედლეულს ისეთი

მნიშვნელოვანი პროდუქციისათვის, როგორიცაა მანდარინის კონცენტრატი, პიურე, ეთერზეთი და სხვა,

რომლებსაც რეგიონში გააჩნიათ რეალური საექსპორტო პოტენციალი. სწორედ ამიტომ მიმდინარე ეტაპზე

სამრეწველო ციტრუსის სუბსიდირების პრაქტიკა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც

მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერის, ასევე რეგიონის გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების

მიმართულებით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამრეწველო ციტრუსის გადამუშავების მიზნით გადამამუშავებელი კომპანიის

მიერ ფიზიკური პირიდან არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ ერთ კილოგრამ არასტანდარტულ მანდარინზე

სახელმწიფოს მხრიდან გაცემული იქნება სუბსიდია 0,10 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამას

განახორციელებს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენრტი“ ციტრუსის სეზონისათვის შექმნილ საკოორდინაციო

ჯგუფის მეშვეობით. 

დასახელება
პროდუქტები

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ-„აგროსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

სულ ბიუჯეტი:
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ღონისძიება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შესაბამისი სამრთლებრივი აქტების 

გამოცემა
x x

დადგენილი წესის შესაბამისად 

სუბსიდიის თანხის გაცემა
x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი:

რეგიონში გადამუშავებული იქნება 4 000 000 კგ ციტრუსი
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ფორმა #3.2

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორი

გაზომვის 

ერთული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სუბსიდირებული 

სამრეწველო მანდარინი
4000000 კგ

ა(ა)იპ აგროსერვის 

ცენტრი

წლის 

განმავლობაში 

ორჯერ 

ა(ა)იპ აგროსერვის 

ცენტრი

პროგრამის 

განხორციელების 

პროცესში უშუალო 

მონაწილეობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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0714

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსავლები
12 565 440 3 141 360 3 141 360 3 141 360 3 141 360

სულ ბიუჯეტი: 12 565 440 3 141 360 3 141 360 3 141 360 3 141 360

ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ერთეულის 

საშ. ფასი
სულ (ლარი)

პროექტი 29 101702,1 2 949 360

სოფლის მეურნეობის დარგების მიხედვით პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-

რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა:

სოფლისა და სოფლის მეურენეობის განვითარებისათვის აუცილებელია პირველად წარმოებასთან ერთად

განვითარდეს ადგილობრივი წარმოება. მნიშვნელოვანია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების

მიმართულებით პროექტების თანადაფინანსება. აპლიკანტების მიერ ინიცირებული პროექტების

თანადაფინასება მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. პროგრამის მიზნებია: გეოგრაფიული

პრინციპის გათვალისწინებით კონკრეტული დარგების განვითარება, ადგილობრივი წარმოების განვითარება,

სტაბილური სამუშაო ადგილების შექმნა, სამეწარმეო საქმიანობის განვითარება; ეკონომიკურ საქმიანობაში

ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობა, ეკონომიკურ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა.

პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, უმუშევრობის

დონის და სიღარიბის შემცირება, მოსახლეობისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის გზით.პროგრამის

პრიორიტეტებია: ინოვაციური პროექტები, ახალგაზრდა მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროექტები,

ქალების მიერ წარმოდგენილი პროექტები, სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი

გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღონისძიებების ხელშეწყობით გათვალისწინებული

პროექტები, ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენების პროექტები. პროგრამა

ითვალისწინებს როგორც არსებული ბიზნესის გაფართოება/მოდერნიზებას ასევე ახალი ბიზნესის („start-up“)

დასაწყებად ბენეფიციარებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას. ცენტრის თანადაფინანსება შეადგენს

პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილ განაცხადში განაცხადის საინვესტიციო ღირებულების 70%,

მაგრამ არაუმეტეს 100,000 ლარისა. ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი პროექტის საინვესტიციო ღირებულება

უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 40 (ორმოცი ათას) ლარს.

პროგრამა ითვალისწინებს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მათ შორის, კოოპერატივებისა და

არასამეწარმეო კომერციული იურიდიული პირებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას. 

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი პროექტების დაფინანსებას განახორციელებს დადგენილი

კრიტერიუმების შესაბამისად. 

დასახელება

პროდუქტები

 პროექტების დაფინანსება

პროგრამის მიზანი:

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

პროგრამის განმახორციელებელი:
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პროექტის 

მენეჯერი                      

(1 ადამიანი)

თვე 12 1900 22 800

პროექტის 

კოორდინატორი 

(4 ადამიანი)

თვე 12 6000 72 000

პროექტის 

სპეციალისტი (5 

ადამიანი)

თვე 12 6000 72 000

თვე 12 2100 25 200

3 141 360

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X

X X X X

X

მიმდინარე წლის მოსალოდნელი შედეგი:

დაფინანსებული არანაკლებ  29 პროექტი

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი:

სოფლად მცხოვრებ ფერმერთა, მათ შორის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ  ცხოვრების დონის 

გაუმჯობესება, მოწყობილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი და მეორეადი გადამუშავების 

ტექნოლოგიური ხაზები და ფერმერთა გაუმჯობესებული ეკონომიკური  მდგომარეობა.

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურება (10 ადამიანი)

ფუნქციონირების ხარჯები

განაცხადების მიღება და გამარჯვებული პროექტების 

თანადაფინანსება

თანადაფინანსების წესის შემუშავება და  შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების გამოცემა

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობასა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით დაფინასებულია 15 პროექტი.

დასახელება

მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურება (10 ადამიანი)

ფუნქციონირების ხარჯები

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:
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ფორმა #2.2

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების კუთხით სხვადასხვა 

დარგში დაფინასებულული  არანაკლებ 

პროექტი

              29               29               29               29 პროექტი

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენტ

რი“

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენ

ტრი“

წლის 

განმავლობაში 

ოთხჯერ

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

სიხშირე

472
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0715

დასახელება სულ 2022 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსავლები
400 000 100 000 100 000 100 000

სულ ბიუჯეტი: 400 000 100 000 100 000 100 000

ზომის 

ერთეუ

ლი

ზომის 

ერთეუ

ლი

ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

თვე 12 800 9 600

თვე 12 116,67 1 400

კგ 158929 0,56 89000

           100 000 

100 000

100 000

2022-2025  წლები

პროდუქტები

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პირუტყვის დაკვლის მომსახურების თანადაფინანსება 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

აჭარი ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხორცისა და ხორც-

პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა. 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

2023 წელი

პროგრამის აღწერა:

აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწევა სოფლის მეურნეობის

საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. მოსახლეობა აწარმოებს,

როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც- პროდუქტები რომლის

დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის

ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. პროგრამა ითვალისწინებს ფერმერის საკუთრებაში

არსებული მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლის 80 პროცენტიან სუბსიდირებას ლიცენზირებულ

სასაკლაოზე. ჩატარებული ბაზრის კვლევის მონაცემების შესაბამისად მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის

დაკვლის მომსახურების ღირებულება 1 კგ ხორცზე (ტან-ხორცის წონა) შეადგენს საშუალოდ 0.70 ლარს,

საიდანაც 0.56 ლარის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესით

ფერმერის სუბსიდირება.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა;

დასახელება

 პროგრამის ადმინისტრირება  

შტატგარეშე 

მოსამსახურეთა 

ანაზღაურება (1კაცი)

პროგრამის 

ადმინისტრირების 

ხარჯები
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1 კვარტალი
3 

კვარტალი
4 კვარტალი

X X X

X X X

X

X X XX

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები

თანადაფინანსების წესის შემუშავება და  შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების გამოცემა

გაუმჯობესებულია მოსახლეობის მიერ ხორცის წარმოება და შესაბამისად ბაზარზე დაცულია მომხმარებლის 

უსაფრთხოების ნორმები

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მოსახლეობისდ მიერ ლიცენზირებულ სასაკლაოზე დაკლული რქოსანი პირუტყვი

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

ფერმერების მიერ სახელმწიფოს ლიცენზირებულ სასაკლაოებზე  სუფსიდირებულია  158 929 კილოგრამი 

ხორცი.

დადგენილი წესის შესაბამისად თანადაფინანსების 

თანხების გაცემა

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება (1 კაცი)

2 კვარტალი

X

X
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ფორმა #2.2

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ფერმერების მიერ 

სახელმწიფოს 

ლიცენზირებულ 

სასაკლაოებზე  

პირუტყვის დაკვლა

      158 929       158 929       158 929      158 929 კგ
კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენ

ტრი“

ა(ა)იპ 

„აგროსერვისცენ

ტრი“

მონიტორინგის 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კვლევები

სიხშირე

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი
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ფორმა #1

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

071201
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა
1 208 700 1 208 700 1 208 700 1 208 700 1 208 700

071202 გარემოსდაცვითი პროგრამა 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400

1 274 100 1 274 100 1 274 100 1 274 100 1 274 100

პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2022 წელი

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

დაფინანსება

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

071203 ტყის დაცვა და მოვლა 726 500 726 500 726 500 726 500 726 500

071204 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

071205
ორგანიზაციული მართვა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტები
4 249 750 4 249 750 4 249 750 4 249 750 4 249 750

4 980 250 4 980 250 4 980 250 4 980 250 4 980 250

6 254 350 6 254 350 6 254 350 6 254 350 6 254 350სულ პრიორიტეტების დაფინანსება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

პრიორიტეტის დასახელება ტყის მდგრადი მართვა
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 261 600 65 400 65 400 65 400 65 400

სულ ბიუჯეტი: 261 600 65 400 65 400 65 400 65 400

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1 : ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და 

ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

მონიტორინგი

96 480 24 120 24 120 24 120 24 120

ქვეპროგრამა 2 : აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
165 120 41 280 41 280 41 280 41 280

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 261 600 65 400 65 400 65 400 65 400

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

2022-2025 წლები

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას, რომლებიც  გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის: 

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის ხარისხობრივი

მდგომარეობის მონიტორინგი;

 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი.

განხორციელდა ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგი: ჩატარებული იქნა 132

ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი,  210   ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი და 120 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზი.

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე, ზედაპირული და ზღვის წყლის მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება: 132

ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, 210 ჩამდინარე/ზედაპირული წყლის სინჯის ანალიზი და 120 ზღვის წყლის სინჯის

ანალიზი.

ატმოსფერულ ჰაერში, ჩამდინარე, ზედაპირული და ზღვის წყალში ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩაშვების რაოდენობის

შემცირება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა

171202

გარემოსდაცვითი პროგრამა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
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ფორმა #2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ატმოსფერული ჰაერში, 

ჩამდინარე, 

ზედაპირული და ზღვის 

წყალში ზენორმატიული 

გაფრქვევა/ჩაშვების  

რაოდენობის შემცირება 

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

10%-ით 

შემცირება 

გასულ 

წელთან 

შედარებით

%

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

შედეგის ინდიკატორები მოსალოდნელი 

შედეგი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

132 100 13 200

105 70 7 350

105 34 3 570

24 120

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ატმოსფერული ჰაერის სინჯების 

ანალიზი
х х х х

ზედაპირული წყლის სინჯების 

ანალიზი
х х х х

ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი х х х х

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

გარემოს ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება.

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის ხარისხობრივი

მაჩვენებლების განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად

გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა

ატმოსფერული ჰაერის სინჯების ანალიზი

ჩამდინარე წყლის სინჯების ანალიზი

დასახელება

ზედაპირული წყლის სინჯების ანალიზი

07120201

24 120

ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

2022 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიზე ატმოსფერულ ჰაერისა და წყლებზე ფაქტობრივი ზემოქმედების

მონიტორინგი

სულ ბიუჯეტი:

24 120

გარემოსდაცვითი პროგრამა
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გარემოს (ჩამდინარე, 

ზედაპირული წყლისა და 

ატმოსფერული ჰაერის) ხარისხის 

მდგომარეობის გაუარესებაზე 

დროული რეაგირება

 ჩამდინარე, 

ზედაპირული წყლისა 

და ატმოსფერული 

ჰაერის 342 სინჯის 

ანალიზი

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

120 344 41 280

41 280

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი х х х

 მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

სულ ბიუჯეტი:

41 280

გარემოსდაცვითი პროგრამა

07120202

41 280

 აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

2022 წელიდასახელება

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

გარემოს (ზღვის წყლის) ხარისხის მდგომარეობის გაუარესებაზე დროული რეაგირება.

პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის მონიტორინგი, ზღვის წყლის ხარისხობრივი

მაჩვენებლების ბაქტერიოლოგიური განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია, მონიტორინგის

განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების

შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.

დასახელება

ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი
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ფორმა #2.1

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გარემოს (ზღვის წყლის) 

ხარისხის მდგომარეობის 

გაუარესებაზე დროული 

რეაგირება

ზღვის წყლის 120 

სინჯის ანალიზი
ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

გარემოს ინტეგრირებული 

მართვის სამსახური

სტატისტიკა
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პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტის სახსრები 2 906 000 726 500 726 500 726 500 726 500

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 2 906 000 726 500 726 500 726 500 726 500

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1 : დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-

განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა
1 306 000 326 500 326 500 326 500 326 500

ქვეპროგრამა 2 : სანიტარული ჭრა 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 2 906 000 726 500 726 500 726 500 726 500

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

2022-2025 წლები

ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა, ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა; 

დეგრადირებული ტყეების აღდგენა და ტყით დაუფარავი ფართობების გაშენება;                                                დაავადებულ 

ტყის უბნებში სანიტარული ჭრების განხორციელება.

ტყის დაცვის ღონისძიებების გატარება.

ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება

დეგრადაციის პროცესის შეჩერება, სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071203

ტყის დაცვა და მოვლა

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

ფორმა #2.1
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ფორმა #2.2

2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

 ეროზირებული და 

სტიქიურ გეოლოგიური 

რისკების ქვეშ მყოფი 

ტყის საერთო ფართობის 

შემცირება 

190 190 190 190 ჰა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ტყის ფონდის 

ტერიტორიაზე ტყის 

მავნებელი დაავადებების 

საწინააღმდეგო 

ღონისძიებები 

(მწერსაჭერი ხაფანგის და 

ფერომონის განთავსება)

3100 3100 3100 3100 ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ტყის სანიტარული 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

(დაავადებული ხე-ტყის 

მოჭრა, გამოტანა, 

დამუშავება)

4000 4000 4000 4000 კბ.მ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

 დეგრადაციის 

პროცესის შეჩერება, 

სანიტარული 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესება და 

ბიომრავალფეროვნები

ს შენარჩუნება

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის 

ერთეულ

ი

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

100 ჰა 1 250,00 125 000

3 100 25 77 500

1 500 25 37 500

1 500 6 9 000

3 100 25,00 77 500

326 500

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

ხელშოწყობა
x

ფერომონების შეძენა x

მწერსაჭრი-ხაფანგის შეძენა x

მწერსაჭერი ხაფანგებისათვის საყრდენების შეძენა x x x

ფერომონების განთავსება, მონიტორინგი და დემონტაჟი x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

მწერსაჭერი ხაფანგებისათვის საყრდენების შეძენა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტყის მოვლის ეფექტური სისტემის დანერგვა

ტყის აღდგენა

ტყის დეგრადირებული ფართობების შერჩევა, შემოღობვა და აჩიჩქნვა;                                                                               

ფიტო და ენტო მავნებლების კერების დროული გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის ღონისძიებების

დასახვა და განხორციელება, რისკების იდენტიფიცირება, დაავადებებზე რეაგირების ზომების  იდენტიფიცირება.

დასახელება
პროდუქტები

დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის ხელშოწყობა

ფერომონების განთავსება, მონიტორინგი და დემონტაჟი

ფერომონების შეძენა

მწერსაჭრი-ხაფანგის შეძენა

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 326 500

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები 326 500

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის დაცვა და მოვლა

07120301

დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2022 წელი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მოცემულ საანგარიშო 

პერიოდში ტყის ბუნებრივი 

განახლების ხელშეწყობის 

მიზნით შეღობილი ტყის 

ფართობი -100 ჰა

ჰექტარი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წელიწადში 2-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა 

და ფერომონების 

რაოდენობა - 3100 ცალი

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

 ყოველკვირეულად 

შემოწმებული 

მწერდამჭერი ხაფანგების 

რაოდენობა - 3100 ცალი 

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

კვირაში ერთხელ 

ღონისძიების 

განხორციელების 

პროცესში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ტყის მოვლის ეფექტური 

სისტემის დანერგვა
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

4000 კბ 100,00 400 000

400 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ტყის დაავადებულ უბნებში სანიტარული ჭრების 

განხორციელება
x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის დაცვა და მოვლა

07120302

სანიტარული ჭრა

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები 400 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 400 000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მავნებლებით დაავადებულ ნაძვნარებში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მავნებლებით დაავადებულ ნაძვნარებში სანიტარული ჭრების განხორციელება. კერძოდ, დაავადებული ხეების მოჭრა,

დამუშავება, ჯირკების გაქერქვა, მერქნის, ტოტებისა და ქერქის ტყიდან გამოტანა. გამოტანილი ხე-ტყის გაქერქვა და

დასაწყობება. საიდანაც შეუძლებელია დაავადებული ხე-ტყის გამოტანა, მოჭრა, გაქერქვა, დამუშავება და ადგილზე

დატოვება.

დასახელება
პროდუქტები

ტყის დაავადებულ უბნებში სანიტარული ჭრების განხორციელება
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ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ტყის სანიტარული 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესება

მოცემულ საანგარიშო 

პერიოდში 

დაავადებულ ტყის 

უბნებში სანიტარული 

ჭრების 

განხორციელება - 4000 

კბ.მ.

კბ.მ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წელიწადში 2-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1:   სატყეო სექტორში ცნობიერების 

ამაღლება
16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები :

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების

ამაღლება;

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და

ინიციატივებში;

მოსახლეობასთან, სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან გარემოსდაცვითი ცნობიერების დონის ამაღლება.

ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების

ამაღლება.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071204

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

2022-2025 წლები
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2022 

წელი

2023 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

ტყის რესურსებით 

სარგებლობისა და სატყეო 

სექტორის მართვის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება.

სატყეო სექტორში 

ცნობიერების 

ამაღლების 

მიზნით 

ჩატარებული 

ღონისძიებები

8 8 8 8 რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება - გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

მოგროვების 

მეთოდი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

8 500 4 000

4 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სტუდენტებისა და მოსწავლეების 

ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ 

ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და 

ინიციატივებში

x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ 

წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და 

ინიციატივებში.

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სატყეო სექტორთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება.

სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და 

ინიციატივებში.

დასახელება
პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4 000

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 4 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ცნობიერების ამაღლება და ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა

სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება

სსიპ  აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2022 წელი

07120401
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

სატყეო სექტორთან 

დაკავშირებული 

ღონისძიებების ჩატარება.

8 ორგანიზებული 

ღონისძიებება 
რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

წლის 

განმავლობაში

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი
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ფორმა #2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2023 წელი 2025 წელი

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 16 999 000 4 249 750 4 249 750 4 249 750 4 249 750

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 16 999 000 4 249 750 4 249 750 4 249 750 4 249 750

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა:

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2023 წელი 2025 წელი

ქვეპროგრამა 1: ორგანიზაციული მართვა 14 034 000 3 508 500 3 508 500 3 508 500 3 508 500

ქვეპროგრამა 2: სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის გამართვა
2 965 000 741 250 741 250 741 250 741 250

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 16 999 000 4 249 750 4 249 750 4 249 750 4 249 750

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:  

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები:

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი:

ორგანზიაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

• საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება;                                                                                                                                                                                           

• მეტყევის სახლების მოწყობა;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• ორგანზიაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების და ამოცანების შესრულება;

განხორციელდა მოსახლეობის საშეშე და სამასალე მერქნით დაკმაყოფილება, გაყვანილი იქნა ახალი სატყეო-სამეურნეო

დანიშნულების გზები, შეკეთდა ძველი სატყეო გზები. გაუმჯობესდა ტყის მდგრადობა. 

ტყეების მდგრადობის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით ტყეთმოწყობით

გათვალისწინებულ უბნებში სატყეო სამეურნეო გზების მოწყობა და არსებულის შეკეთება.

• გაყვანილი სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების გზები;                                                                                                                                                      

• მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ეფექტური მიწოდების უზრუნველყოფა;                                                                          

• ტყის მაღალი ხარისხით დაცვა ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან.                                                                                                                                                                                                        

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ტყის მდგრადი მართვა

071205

ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

2022-2025 წლები
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2022 

წელი

2023 

წელი

2024 

წელი

2025 

წელი

სატყეო 

სამეურნეო 

დანიშნულების 

გზების გაყვანა

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25

არანაკლებ 

25
კმ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგ

ი

სატყეო 

სამეურნეო 

დანიშნულების 

არსებული 

(ძველი) გზების 

რეაბილიტაცია

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100

არანაკლებ 

100
კმ.

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგ

ი

მოწყობილი 

მეტყევის 

სახლების 

(კორდონების) 

რაოდენობა

1 1 1 1 ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს სსიპ  აჭარის 

სატყეო სააგენტო

მონიტორინგ

ი

მონაცემთა წყარო

ფორმა #2.2

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

გაყვანილი სატყეო-

სამეურნეო დანიშნულების 

გზები;                                                                                                                                                      

მოსახლეობისათვის საშეშე 

და სამასალე მერქნის 

ეფექტური მიწოდების 

უზრუნველყოფა;                                                                         

ტყის მაღალი ხარისხით 

დაცვა ანთროპოგენული 

ზემოქმედებისაგან.                   

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები:

მოგროვები

ს მეთოდი
მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული
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ფორმა #3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

არანაკლებ 25 კმ. 

ახალი გზის 

გაყვანა/100 კმ. 

ძველი გზის 

რეაბილიტაცია

14,4/2 560 000

12 12 188 146 250

1 35 000 35 000

741 250

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა:

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საგზაო და სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება
x x x x

პერსონალის დაქირავება (12 ერთეული 12 

თვით)
x x x x

მეტყევის სახლების მოწყობა x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი:

პროდუქტები

საგზაო და სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაქირავებული პერსონალის ანაზღაურება (12 ერთეული)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 741 250

მეტყევის სახლების მოწყობა

ახალი ფუნქციონალური დატვირთვის შესაბამისად ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარება.

სატყეო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, მეტყევის სახლების მოწყობა.

დასახელება

ა/რ ბიუჯეტით გათვალისწინებული დაფინანსება 741 250

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

07120502

სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა

სსიპ  აჭარის სატყეო სააგენტო

დასახელება 2022 წელი
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ფორმა #3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

წლის განმავლობაში 

აშენებული ახალი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - 

არანაკლებ 25 კმ.

კმ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში 

რეაბილიტირებული ძველი 

სატყეო-სამეურნეო გზების 

სიგრძე - არანაკლებ 100 კმ.

კმ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

მოწყობილი მეტყევის 

სახლების (კორდონების) 

რაოდენობა - 1 ცალი

ცალი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

წელიწადში 1-

ჯერ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველოს სსიპ  

აჭარის სატყეო სააგენტო

მონიტორინგი

ახალი ფუნქციონალური 

დატვირთვის შესაბამისად 

ორგანიზაციის 

მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
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