
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი         19 ნოემბერი 2014 წელი 

 

განკარგულება № 85 
 

 
 
 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-

ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე 

მუხლის, 1061 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად,  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

 

 1.  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, 

დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  

დადგენილების მისაღებად  .  

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:            დავით დარჩია 

 

 

 

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცნობა 
 

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 

წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად.  

დადგენილების მიღების ვადაა 2014 წლის არაუგვიანეს 31 დეკემბრისა. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 

2014 წლის 25 დეკემბრამდე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, 

მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. N1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 

ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული. (პასუხისმგებელი პირი ნანა თავდუმაძე, ტელ.: 

599 98 39 00. ozurgeti.org.ge). 



დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №------- 

2014 წ.------------ ნოემბერი  

ქ. ოზურგეთი  
 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-

ე muxlis 1-ლი პუნქტის „დ,ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-20, მუხლის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

დ ა ა დ გ ი ნ ა :  
მუხლი 1. დამტკიცდეს  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი . 

მუხლი 2.  დადგენილება  ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:          დავით დარჩია 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, 

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები 

        

 ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე 

მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, რითაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.    

     

ზემო აღნიშნულის  გათვალისწინებით 2015 -2018 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია 

მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.        

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

 განათლება; 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა. სპორტისა და ტურიზმის 

განვითარება ; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 

 სოფლის მეურნეობის(ჩაის კულტურის რეაბილიტაციისა და სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწების სამელიორაციო სამუშაოები). 

 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2014-2018 წლებში 

დასახელება 

2014 

წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

შემოსულობები 10168.1 6957.9 7226.6 7519.6 7725.0 

შემოსავლები 10037.4 6952.9 7221.3 7514.0 7718.5 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
130.7 5.0 5.3 5.6 6.5 

შემოსავლები 10037.4 6952.9 7221.3 7514.0 7718.5 

გადასახადები 820.7 1000.0 1075.0 1130.0 1165.0 

ქონების გადასახადი 820.7 1000.0 1075.0 1130.0 1165.0 

საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)         637.3 350.0 370.0 400.0 410.0 

უცხოურ 

საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)       

ფიზიკურ პირთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 34.9 20.0 25.0 27.0 30.0 

ეკონომიკურ

ი საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ ქონებაზე 15.6 20.0 25.0 27.0 30.0 

არაეკონომი

კური საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ უძრავ 

ქოენბაზე 19.3 0  0 0 0 

სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                35.9 95.0 110.0 118.0 125.0 

ფიზიკურ 

პირებიდან 24.2 60.0 70.0 75.0 80.0 

იურიდიულ 

პირებიდან 10.7 35.0 40.0 43.0 45.0 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                            113.6 535.0 570.0 585.0 600.0 

ფიზიკურ 

პირებიდან 8.3 115.0 120.0 125.0 130.0 

იურიდიულ 

პირებიდან 105.3 420.0 450.0 470.0 772.0 



დასახელება 

2014 

წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

სხვა გადასახადები       

გრანტები 8232.0 5440.5 5520.0 5625.0 5695.0 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 

     

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 

8232.0 5440.5 5520.0 5625.0 5695.0 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 2434.2 5440.5 5520.0 5625.0 5695.0 

გათანაბრებით

ი ტრანსფერი 2294.6 5271.5 5350.0 5450.0 5510.0 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 139.6 169.0 170.0 175.0 185.0 

ინფრასტრუქტ

ურის 

განვითარებისათვის და 

სხვა მიმდინარე 

ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად   

   0.0   0.0   0.0  

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 5797.8 0 0.0 0.0 0.0 

რეგიონების 

ფონდის პირველადი 

განაწილება (¹55 

განკარგულება) 4790.5  0.0   0.0   0.0   

სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა 1007.3  0.0   0.0   0.0   

სხვა 

პროექტები   0.0 0.0 0.0 

მ.შ. სხვა 
დანარჩენი         

სხვა შემოსავლები 984.7 512.4 626.3 759.0 858.5 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
346.5 211.6 245.8 260.0 295.0 



დასახელება 

2014 

წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

პროცენტები 171.3     

რენტა 175.2 211.6 245.8 260.0 295.0 

მოსაკრებელი 

ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      

157.8 181.6 213.8 225.0 250.0 

შემოსავალი 

მიწის იჯარიდან და 

მართვაში 

(უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 

17.4 30.0 32.0 35.0 45.0 

საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

196.4 40.0 50.5 65.5 78.5 

ადმინისტრაციულ

ი მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 140.2 20.0 26.5 37.5 46.5 

სანებართვო 

მოსაკრებელი 
30.8 15.0 20.0 25.0 30.0 

სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებელი 
51.8 0 0 0 0 

ადგილობრივი 

მოსაკრებელი 

დასახლებული 

ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის  

57.6 5.0 6.5 12.5 16.5 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

მოსაკრებელი  

     

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 56.2 20.0 24.0 28.0 32.0 

შემოსავლები 

საქონლის 

რეალიზაციიდან 

51.9 20.0  24.0  28.0  32.0  

შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან 
4.3   0.0   0.0   0.0  

ჯარიმები, სანქციები 

და საურავები  
432.1 260.8 330.0 433.5 485.0 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

     



დასახელება 

2014 

წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 130.7 5.0 5.3 5.6 6.5 

ძირითადი აქტივები 29.6     

არაწარმოებული 

აქტივები 
101.1 5.0 5.3 5.6 6.5 

მიწა 101.1 5.0 5.3 5.6 6.5 

 

2014 წლების მოკლე მიმოხილვა 

2014  წლის 10 თვის  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა  

შეადგინა 10168,1 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 820,7 ათასი ლარი, გრანტებმა 8232,0 

ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 984,7 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა 

130,7 ათასი ლარი, 2014 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა - 2091,9  ათასი ლარი. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან  8517,9 ათასი ლარიდან 

დაფინანსდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის   გზების კაპიტალური შეკეთება  და 

კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. 

გარდა ამისა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით 

დაფინანსდა შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია, ხიდების და ბოგირების მოწყობა, 

მოსაცდელების მოწყობა, სასმელი წყლის და მილების და სათავე ნაგებობების მოწყობა, 

სოფლების ადმინისტრაციული შენობებისა და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები .  

 

o
r
g.
 
ko

d
i 

დასახელება 

2014 

წლის 

10 თვე 

2015 

წლის 

პროექტ

ი 

2016 

წლის 

პროგნო

ზი 

2017 

წლის 

პროგნ

ოზი 

2018 

წლის 

პროგნო

ზი 

01 

00 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2056,1 3244,0 3278.4 3360.0 3363.1 

02 

00 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
162,7 143,0 148.7 152.1 160.8 

03 

00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  

8833,4 1177,5 1274.0 1317.5 1344.0 

04 

00 
განათლება 768,6 1380,0 1432.5 1495.0 1527.1 

05 

00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 

263,4 499,0 548.8 601.7 659.0 

06 

00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

1066,1 514,4 544.2 593.3 671.0 

 

 



ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, 

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები 

 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

(პროგრამული კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 

გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში 

განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

o
r
g.
 

ko
d
i ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 

წლის 

პრგოზი 

2017 

წლის 

პრგოზი 

2018 

წლის 

პრგოზი 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  

8833,4 1177,5 1274.0 1317.5 1344.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და მოვლა შენახვა 

2728,5 115,0 131.0 145.0 152.0 

03 02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

1738,6 710,0 745.0 755.5 760.0 

03 02 
01  

დასუფთავების ღონისძიებები  

და მაწანწალა ცხოველების 

იზოლირება 

167,4 390,0 410.0 417.5 420.0 

03 02 
02  

კომუნალური მომსახურების 

ცენტრი 
152,2 320,0 335.0 338.0 340.0 

03 02 
03  

წყალსადენის შიდა ქსელის 

რეაბილიტაცია 
941,1 0 0 0 0 

03 02 

05 

ინფრასტრუქტურის 

სამუშაოები   
477,9 50,0 65.0 67.0 72.0 

03 03 

საინჟინრო-გეოლოგიური 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო და 

ექსპერტიზის თანხა 

125,9 0 0 0 0 

03 04 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები  

1324,7 0 0 0 0 

03 05  გარე განათება 146,4 120,0 128.0 130.0 135.0 

03 06 
ფერმერული მეურნეობის 

განვით. ცენტრი 
60,1 182,5 205.0 220.0 225.0 



o
r
g.
 

ko
d
i ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014წლის 

10 თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 

წლის 

პრგოზი 

2017 

წლის 

პრგოზი 

2018 

წლის 

პრგოზი 

03 09 
სტიქიის შდეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებები 
2709,3 0 0 0 0 

 

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული 

რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. 2015 

წელს დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის სოფლებში , სავალი ნაწილის  მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები. 2015 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება მუნიციპალური 

ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ავტოპარკი შედგება 6 ერთეული 

მოძველებული ,,პაზიკის’’-ს ტიპის ავტობუსებისაგან, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტში შემავალი 4 დაბისა და 70 სოფლის მოსახლეობის სრულფასოვან 

მომსახურებას.  პრობლემის მოგვარების მიზნით შესაძენია რამოდენიმე ერთეული ახალი 

ავტობუსი.  

        მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; 

 მუნიციპალიტეტის  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 მგზავრობიდან შემოსავლების ზრდა. 

 

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

(პროგრამული კოდი 03 02) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების შესამცირებლად გარე განათების ქსელში 

განხორციელდება ფოტონების დამონტაჟება. მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის 

შიდა ქსელის რეაბილიტაცია  და  ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ჩატარება. 

 

1.2.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) 

 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული 

მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში, განსაკუთრებით ზღვისპირა საკურორტო ზოლში სანიტარული 

წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და 

გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, დამსვენებელთა და ტურისტთა 

მაქსიმალურად მოზიდვის მიზნით. ჩამოთვლილი მიზნების განსახორციელებლად შეძენილი 

იქნება ერთი ერთეული პლაჟის დასუფთავებისა და ნარჩენებისაგან გამწმენდი სპეციალური 

მანქანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. 



გაგრძელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე 

დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმის პროცესი.   

 

1.2.3  კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) 

 

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების 

არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის 

შეუფერხებელი დაფარვა;  მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა 

სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის 

მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და 

პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა 

დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის სოფლების ადმინისტრაციულ 

ცენტრებსა და მის შემოგარენში გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, ხეების გადაბელვა–

ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. 

მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით. 

1.3 სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)  

პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ 

ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის 

მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების 

შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და 

არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი 

ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების 

გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების 

ღონისძიებები; ჩაის კულტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაწყება; მეცხოველეობის 

გავითარების მიზნით ახალი თანამედროვე საკვები ბაზის შესაქმნელად პროექტების მოზიდვა-

განხორციელება; ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების (თაფლი, მოცვი, წაბლი და ა.შ.) 

წარმოებაზე პროექტების განხორციელება. სადრენაჯე არხების გაწმენდა. 

 

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში 

განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, 

მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. 

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი 

პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 

 

 

o
r
g.
 
ko

d
i 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014 

წლის 10 

თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018  

წლის 

პროგნოზი 

04 00 განათლება 768,6 1380,0 1432.5 1495.0 1527.1 

04 01  სკოლამდელი 759,8 1350,0 1400.0 1460.0 1486.1 



განათლების 

დაფინანსება 

04 02 
ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა 
8,8 30,0 32.5 35.0 41.0 

04  02 

03 

განათლების სხვა 

ღონისძიებები 
     

 

2.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 

 პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა,  

გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და 

უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით 

მომსახურეობა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების 

მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. 

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით 

განათლებას იღებს 1531  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და 

აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  

მოსალოდნელი შედეგი: 

 საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; 

 

შეფასების კრიტერიუმი: 

 საბავშვო ბაგა–ბაღებში    მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ 

მშობელთა რაოდენობის ზრდა. 

 

2.2  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი 

ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული საჯარო სკოლების აღდგენა-

რეაბილიტაცია. 

მოსალოდნელი შედეგი:  

 გამართული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა; 

შეფასების კრიტერიუმი:  

 რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა. 

 

 

3.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების 

პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული  

ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური 

თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 



დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების 

ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი 

პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 

o
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ko

d
i 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014 

წლის 

10 

თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 წლის 

პროგნოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

05 00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და 

სპორტული 

ღონისძიებები 

263,4 499,0 548.8 601.7 659.0 

05 01 

სპორტის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

34,2 54,0 60.0 66.2 72.0 

05 02 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

207,2 400,0 438.0 469.0 505.0 

05 02 
13 

ტურიზმის 

საინფორმაციო 

ცენტრის 

თანადაფინანსება 

0 25,0 28.0 35.0 50.0 

05 03 

ახალგაზრდული 

პროგრამების 

დაფინანსება 

7,1 15,0 15.8 21.5 27.0 

05 05 

რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა  

15,0 30,0 35.0 45.0 55.0 

 

 

 

3.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციური  და 

მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  

და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების 

მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.  

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული 

ღონისძიებები. 

 

3.1.1  სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება  

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, 

ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი 

სპორტსმენების წახალისება. მათ შორის: 



 მინი ფეხბურთი დაწესებულებებს შორის 

 კალათბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის 

 მიხეილ გოგუაძის სახელობის ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 

 ვეტერან რაგბისტთა ამხანაგური მატჩი 

 26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები 

 ჩემპიონატი ფრენბურთში მოყვარულთა შორის 

 ტურნირები ქუჩის კალათბურთში 

 ჩემპიონატები მინი ფეხბურთში 

 საჩოგბურთო ტურნირი 

 მანუჩარ კვირკველიას ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 

 ეროვნული სპორტის სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 

 წარმატებული სპორტსმენების წახალისება და საუკეთესო სპორტსმენების გამოვლენის 

ღონიძიებების ორგანიზება 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ახალგაზრდებში სპორტისადმი მიდრეკილების დამკვიდრება. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა; 

 

 

3.1.2. სპორტის ორგანიზაციების დაფინანსება  

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ა(ა)იპი-ს 

შექმნა- დაფინანსება, სადაც გაერთიანდება  სპორტული სკოლები.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საცხენოსნო კლუბი ,,მარულა“ -ს 

დაფინანსება, სადაც მოხდება არსებული სადოღე ცხენების მოვლა შენახვა, მათი სელექცია 

საქართველოს ჩემპიონატებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. 

 

 

         მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

  ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეისება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

  სპორტის სხვადსხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის 

შეჯიბრებებში    სპორტსმენთა  წარმატებული გამოსვლა; 

  ნიჭიერი სპორცმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; 

 ეროვნული ნაკრების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; 

 ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა; 

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

საქართველოს პირველობებში და საერთაშორისო ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა;  



 წარმატებულ სპორტსმენთა რაოდენობა; 

 მიღწეული წარმატებების რაოდენობა. 

     

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ფოლკლორული 

კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი 

კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის 

ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის 

მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი 

ღონისძიებები. გაიხსნება ქრთული სიმღერების ლოტბარის გიორგი სალუქვაძის 

სახლმუზეუმი. 

3.2.1 კულტურულ ღონისძიებათა დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 01) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, 

მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების 

მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური 

სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ 

ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში 

სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის: 

 

 საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება 

 საშობაო ღონისძიების ორგანიზება 

 ეთნოგრაფიული ღონისძიება „კალანდობა გურიაში“ ორგანიზება 

 დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება 

 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება 

 გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება 

 საქართველოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება 

 ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება 

 ურეკის საკურორტო სეზონის გახსნისა და დახურვის ღონისძიებები. 

 კულტურულ-ტურისტული ღონისძიება „გომისმთობა“ - ის ორგანიზება 

 სახალხო დღესასწაულის „ექვთიმობა-ოზურგეთობის“ - ის ორგანიზება 

საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება 
 

მოსალოდნელი საბოლოოშედეგები:   

 კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება; 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; 

 მოსახლეობის ინტერესის ზრდა კულტურული ღონისძიებების მიმართ; 

 

3.2.2. კულტურის ორგანიზაციების დაფინანსება 

  

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნა და დაფინანსდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის გავითარების ცენტრი, რომელიც განახორციელებს 

მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური 

ხელოვენების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების 



წესჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსაბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური 

შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. 

განხორციელდება სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსება 

თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის 

მიხედვით. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ურეკის კულტურის სახლი რომელიც ხელს 

უწყობს ხელოვნების დარგების განვითარებას სამუსიკო ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი 

ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვებას შესწავლას და პოპულარიზაციას; მოსწავლე 

ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, 

სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას. 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: 

 ტრადიციული ქართული ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა; 

 მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველის 

დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა; 

 მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები, გამოფენები, 

გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები; 

 მუზეუმის საქმიანობით დაინტერესებულ პირთათვის გაადვილებული სამუშაო 

პროცედურები; 

 სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; 

 სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია; 

 საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში;  

 ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;   

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება;  

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 ორგანიზებული კუტურული ღონისძიებების რაოდენობა;  

 ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა; 

 საგანმანათლებლო–სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; 

 მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;  

 მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა; 

 ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი; 

 თეატრალურ ხელოვნებით დაინტერესებულ მაყურებელთა ზრდა 

 აღდგენილი ექსპონატები და გამოფენათა რაოდენობა; 

 ქართული კულტურის შედევრების წარმოჩინება და პოპულარიზაცია; 

 ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების რაოდენობა.  

 

3.3 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა 

(ორგანიზაციული კოდი 05 02 03) 

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის 

წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების 

ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარებას ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების ჩატარებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა და 

დამსვენებლები, სეზონის გახსნას და დახურვას, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობას. 



კურორტ გომისმთაზე სამთო ექსტრემალური სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ორგანიზებას და ხელშეწყობას.  

     მოსალოდნელი შედეგი: 

 ტურისტებისათვის  ხელსაყრელი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა  

      შეფასების ინდიკატორი: 

 მოზიდული ტურისტების რაოდენობა 

 

3.4 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04) 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 

საქმიანობასა და მის განვითარებაში, თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო, 

არასამთავრობო და უცხოურ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთა, ბავშვთა და ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და 

ეფექტურად ორგანიზება.  

ტრეინინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი, გასართობი  

თამაშები,  შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა; შემოქმედი 

ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, 

კონცერტები, ფესტივალები,  სპექტაკლები და სხვა); ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, 

ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში,); სხვა ღონისძიებები. 

მოსალოდნელი შედეგი:  

 ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური 

ხარჯვა; 

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა; 

 კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართული 

ახალგაზრდები; 

შეფასების ინდიკატორი: 

 ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების 

რაოდენობა; 

 წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. 

 

 

 

3.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 

 

 

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 

06 00) 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 



არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით 

ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა 

მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას 

სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

 

 

 

o
r
g.
 
ko

d
i 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014 

წლის 10 

თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 

წლის 

პროგნ

ოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

06 00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

1066,1 514,4 544.2 593.3 671.0 

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63,0 64,0 68.2 75.0 82.0 

06 02 
სოციალური 

პროგრამები 
1003,1 450,4 476.0 518.3 589.0 

06 02 01 

ბავშვთა დაბადება, 

მრავალშვილიანი 

ოჯახები 

92,4 103,4 108.4 112.4 115.0 

06 02 04 
  ვეტერანთა 

დახმარებები  
4,0 15,0 15.0 16.5 18.5 

06 02 05 დაკრძალვის ხარჯები 2,4 5,0 5.8 6.0 7.0 

06 02 06 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

მქონე პირთა 

დახმარების პროგრამა 

0 0 1.0 1.5 2.5 

06 02 07 

მოქალაქეთა 

სამედიცინო 

მომსახურების 

პროგრამა 

80,3 110,0 117.0 125.0 150.0 

06 02 08 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა დახმარების 

პროგრამა 

8,8 15,0 15.8 16.5 18.0 

06 02 09 

სტიქიური მოვლენების 

შედეგად 

დაზარალებული 

ოჯახების დახმარების 

პროგრამა 

173,4 150,0 158.0 180.0 210.0 

06 02 10  
ხანდაზმულთა 

დახმარების პროგრამა 
0,6 2,0 2.2 3.0 3.5 

06 02 11 
უსინათლოთა 

ერთჯერადი 
9,3 15,0 15.8 16.4 17.0 



o
r
g.
 
ko

d
i 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 

2014 

წლის 10 

თვის 

ფაქტი 

2015 

წლის 

პროექტი 

2016 წლის 

პროგნოზი 

2017 

წლის 

პროგნ

ოზი 

2018 წლის 

პროგნოზი 

დახმარების პროგრამა 

06 02 12 

სოციალურად 

დაუცველ ბავშვთა 

დღის ცენტრის 

პროგრამული 

დაფინანსება  

0 25,0 26.5 30.0 35.0 

06 02 13 

თირკმლის 

უკმარისობით 

დაავადებულ პირთა 

დახმარების პროგრამა 

15,8 10,0 10.5 11.0 12.5 

06 02 16 

დედმამით ობოლი 18 

წლამდე ასკის ბავშვთა 

ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა  

0,4 0 0 0 0 

06 02 18 

მეციტრუსეობის 

დარგში დასაქმებული 

მოსახლეობის 

სოციალური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

615,6     

 

 

 

 

 

 

4.1   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომლის 

ამოცანებია ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და ეპიდემიოლოგიური კონტროლი, 

დაავადების გადაცემის გზების, რისკფაქტორების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით; 

პროფილაქტიკური აცრების დაგეგმვა, შესრულება, ასაცრელი მასალის უზრუნველყოფის 

ორგანიზაცია და კონტროლი, განსაკუთრების საშიშ ინფექციათა ბუნებრივი კერების 

გამოვლინება, შესწავლა და მათზე ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურების 

ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; 

   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ჯანსაღი მოსახლეობა. 

 



 

4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით 

უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების 

ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და 

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, 

რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

 

 

4.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა   

 (პროგრამულიკოდი 06 01 01) 

 

 მრავალშვილიანი ოჯახები სფინანსური დახმარება 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სოციალურად 

შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების (18 წლამდე 4 და მეტიშვილი) მრავალჯერადი 

(მათ შორი სყოველთვიური) ფინანსური დახმარება რომელთა სარეიტინგო ქულა არ  

აღემატება 150.000-ს.  

 მოსალოდნელი შედეგი: 

მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და  სოციალური მდგომარეობის  გაუმჯობესობა 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,  

შეფასების ინდიკატორი: 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების  კმაყოფილების გაზრდა 

 

 

 

4.2.3.  ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 

(პროგრამულიკოდი 06 01 04) 

 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და 

შეიარაღებული ძალების ვეტერანების ერთჯერად იმატერიალური დახმარება. 

 9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს მეორე მსოფლიო ომის 

ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით.  

 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღეს, 100 ლარის 

დახმარება თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე. 

 საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის 

დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე 100 

ლარისოდენობით. 

     მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 



 

 ვეტერანებისა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;   

 

       შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 ვეტერანებისა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;   

 

 
 

 
 

4.2.3.  ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა 

(პროგრამულიკოდი 06 01 05) 

 

პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების 

ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე. 

 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 

 დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;   

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  

 

 

 

4.2.5. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 

(პროგრამულიკოდი 06 01 07) 

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ შეჭირვებული 

მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების 

დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები 

არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 

57000- 150000-ს.  

 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 



შეჭირვებულ მოქალაქეთა  სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

შეჭირვებულ მოქალაქეთა  სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

 

 

4.2.6. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 

 

(პროგრამულიკოდი 06 01 08) 
 

პროგრამი სმიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდანდასამაჩაბლოდან) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. 

 ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა დახმარება გაიცემა 

ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით. 

თითოეულოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.  

 დევნილთა სარიტუალო ხარჯები, დახმარებისოდენობა შეადგენს 200 ლარს ერთეულ 

შემთხვევაზე 

 გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინასება არაუმეტეს 200 ლარის 

ოდენობით 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; 

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; 

 

 

 

 

 

4.2.7.  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების  

პროგრამა  

(პროგრამულიკოდი 06 01 09) 

 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება. 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 სტიქიური უბედურებისაგან დაზარალებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების  

შექმნა; 



 

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 სტიქიური უბედურებისაგან დაზარალებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების  

შექმნა; 

 

 

 

 

4.2.9. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 

 

(პროგრამულიკოდი 06 01 11) 

 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლო 

ინვალიდების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარისოდენობით. 

 მოსალოდნელი შედეგი: 

I და II ჯგუფის უსინათლო პირთა სოციალური მდგომარეობის   შემსუბუქება 

 

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

4.2.10. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება  

(პროგრამულიკოდი 06 01 12) 

პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვების სოციალური, სამედიცინო 

და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება სოციალურად დაუცველ 

ბავშვთა დღის ცენტრის სუბსიდირებით. პროგრამის ფარგლებში უკიდურესად 

შეჭირვებული ბავშვები მიიღებს შემდეგ მომსახურებას:  

 ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი) უზრუნველყოფა; 

 ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება; 

 სამედიცინო მომსახურეობა; 

 ფსიქოლოგის მომსახურეობა; 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 სოციალურად დაუცველ ბავშვთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 

 სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საზოგადოებასთან ადაპტაცია 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა; 

 

 



4.2.11.  თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა  

(პროგრამულიკოდი 06 01 13) 

პროგრამის მიზანი აოზურგეთი სმუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის 

უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა დიალიზის მკურნალობის კურსის გასავლელად 

ქ.ბათუმსა და სხვა ქალაქებში მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულზე 

ყოველთვიურად 120 ლარი სოდენობთ. 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 თირკმელის უკმარისობით დაავადებულ პირთა სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება; 

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 თირკმელის უკმარისობით დაავადებულ პირთა სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება; 

 

 

 

4.2.12. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების 

 პროგრამა 

(პროგრამულიკოდი 06 01 16) 

 

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 

18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით 

      მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

 დედმამით ობოლ ბავშვთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 

 

        შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 

 დედმამით ობოლ ბავშვთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 

 

 


