
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 00 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი 

გადაადგილება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

     
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა      

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა 

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების 

მიმდინარე მოვლა-პატრონობა 
7 454 0707 454 0707 454 0707 454 070    2 954 070 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

გარე განათების ქსელის განვითარება და 

მოვლა-პატრონობა 
2 267 8282 267 8282 267 8282 267 828    857 828 450 000 470 000 490 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    9 721 8989 721 8989 721 8989 721 898    3 811 8983 811 8983 811 8983 811 898    1 950 0001 950 0001 950 0001 950 000    1 970 0001 970 0001 970 0001 970 000    1 990 0001 990 0001 990 0001 990 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და 

ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება  

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის        საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის        ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური) 

მოგროვების 

მეთოდი 

  
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 
        

შექმნილია 

სტანდარტების 

შესაბამისი საგზაო 

ინფრასტრუქტურა და 

უზრუნველყოფილია 

ტრანსპორტისა და 

ფეხითმოსიარულეთა 

შეუფერხებელი 

გადაადგილება  

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

გზების საერთო 

სიგრძის 

მაჩვენებელი 

377865 377865 377865 377865 377865 გრძ.მ 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 01  
  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

ხელვაჩაურის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 
2019 

წელი   

მუნიციპალური ბიუჯეტი 2 954 070 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            2 954 0702 954 0702 954 0702 954 070    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული 

მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება; არაასფალტირებული ქუჩების 

კაპიტალური რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების 

საფუძველზე; ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება-მონტაჟი. 

ჩვეულებრივი და დეკორატიული ბოძკინტების, ღობურებისა და ურნების  მოვლა-პატრონობა 

და მონტაჟი, ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა 

  

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენო

ბა 

ერთ. საშ. 

ფასი 
სულ (ლარი) 

შიდაშიდაშიდაშიდა    სასოფლოსასოფლოსასოფლოსასოფლო    გზებისგზებისგზებისგზების    მოწყობამოწყობამოწყობამოწყობა        1 611 8741 611 8741 611 8741 611 874    

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია 
    72 024 

სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების 

მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 
    29 996 

სოფელი ორთაბათუმი, ქვემო აგარაში ჩაჩავების 

დასხლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 
    94 491 



სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 
    60 685 

სოფელ ფერიში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ 

სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია 

    54 010 

სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს 

მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 
    76 712 

სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში   შიდა 

სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 
    143 188 

სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  

შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 
    75 852 

სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-

გორგაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია 

    231 269 

სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა 

სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 
    160 478 

სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან 

მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია 

    30 705 

სოფელ ახალსოფელში (მე-5 ბრიგადა) შიდა სასოფლო 

გზის რეაბილიტაცია  
    27 380 

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან 

თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძივი მეტრი გზის 

დაბეტონება 

    44 447 

სოფელ ზედა ჭარნალში 800 გრძივი მეტრი გზის 

დაბეტონება 
    71 108 

სოფელ ზედა ჯოჭოში ჯუმბერ სურმანიძის სახლიდან 

მურად ლეონიძის სახლამდე გზის დაბეტონება 
    24 002 

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200 გრძივი 

მეტრი გზის დაბეტონება 
    17 777 

სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია     91 549 

სოფელ კაპრეშუმში სამარშუტო გზიდან რევაზ 

მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის 

დაბეტონება 

    63 552 

სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ 

ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  
    160 359 

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ 

მგელაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია 

    82 290 

შიდაშიდაშიდაშიდა    სასოფლოსასოფლოსასოფლოსასოფლო    გზებისგზებისგზებისგზების    დაბეტონებადაბეტონებადაბეტონებადაბეტონება    რეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაცია        1 080 3411 080 3411 080 3411 080 341    

სოფლებისათვის მზა ბეტონის შეძენა     770 000 



შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია     310 341 

საგზაოსაგზაოსაგზაოსაგზაო    ინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურის    ((((ხიდებისხიდებისხიდებისხიდების, , , , ბილიკებისბილიკებისბილიკებისბილიკების,) ,) ,) ,) 

მოვლამოვლამოვლამოვლა----შენახვისშენახვისშენახვისშენახვის    ღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებები    
    61 85561 85561 85561 855    

სოფელ აჭარის აღმართში მდინარე მაჭახელაზე 

საცალფეხო ხიდს მოწყობა 
    28 433 

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) 

მოწყობა 
    33 422 

შიდაშიდაშიდაშიდა    გზებისგზებისგზებისგზების    ფერდამცავიფერდამცავიფერდამცავიფერდამცავი    ღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებები        200 000200 000200 000200 000    

შიდა გზებზე ფერდდამცავი კედლების მოწყობა     200 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            2 954 0702 954 0702 954 0702 954 070    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალ

ი 

3 

კვარტალ

ი 

4 კვარტალი 

შიდა სასოფლო გზების მოწყობა x x x x 

შიდა სასოფლო გზების დაბეტონება 

რეაბილიტაცია 
x x x x 

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ხიდების, 

ბილიკების,) მოვლა-შენახვის 

ღონისძიებები 

x x x x 

შიდა გზების ფერდამცავი ღონისძიებები   x x x 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  
მუნიციპალლიტეტის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია 

ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში 

 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

გზების 

მიმდინარე 

მოვლა-

პატრონობა 

წლის განმავლობაში 

შეკეთებული  

რკინა-ბეტონის 

საფარიანი ქუჩების 

საერთო ფართობი  

2018 წელი კვ.მ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრულების 

და ვალდებულების 

შესრულების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტების 

(მიღება-ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 01 
  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2018 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 857 828 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            857 828857 828857 828857 828    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა                                                                                                                             

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

- გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-

ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; 

- ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

გარეგარეგარეგარე    განათებისგანათებისგანათებისგანათების    წერტებისწერტებისწერტებისწერტების    მოვლამოვლამოვლამოვლა----ექსპლოატაციაექსპლოატაციაექსპლოატაციაექსპლოატაცია        398 600398 600398 600398 600    

გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (ცალი) 3550 36,23 128 600 

დაზიანებული ბოძების შეცვლა.  დაზიანებული სანათების 

შეცვლა. ბოძების შეღებვა 
75 533,33 40 000 

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ) 
1090923 0,210,210,210,21    230 000 

    გარეგარეგარეგარე    განათებისგანათებისგანათებისგანათების    კაპიტალურიკაპიტალურიკაპიტალურიკაპიტალური    სამუშაოებისამუშაოებისამუშაოებისამუშაოები        0000            459 228459 228459 228459 228    

სოფელ მირვეთში გარე განათების მოწყობა     28 845 

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე 

განათების მოწყობა 
    69 330 



სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა     22 250 

მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების 

მოწყობა 
    49 762 

სოფელ სინდიეთში 3600 მეტრი გარე განათების მოწყობა     73 670 

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე 

გზაზე გარე განათების მოწყობა 
    32 910 

კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების 

მოწყობა 
    14 650 

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა     31 808 

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა     12 927 

სოფელ ერგეში (ბაშკო ეკალაური) გარე განათების მოწყობა     50 470 

სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების 

მოწყობა 
    29 667 

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების 

მოწყობა 
    42 939 

ქუჩებისქუჩებისქუჩებისქუჩების    ელელელელ. . . . ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    ქსელზექსელზექსელზექსელზე    მიერთებამიერთებამიერთებამიერთება                            

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            857 828857 828857 828857 828    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 
3 

კვარტალი 

4 

კვარტალი 

გარე განათების წერტების მოვლა-

ექსპლოატაცია 
x x x x 

გარე განათების სისტემის მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის 

გადასახადი, (კვტ/სთ) 

x x x x 

 გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები    x x   

ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება   x x   

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოებულია 

 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

გარე განათების 

სისტემა 

გამართულად 

ფუნქციონირებს 

და გარე 

განათების ქსელი 

გაფართოებულია 

გარე განათების 

წერტების 

რაოდენობა, 

რომელთა მოვლა-

ექსპლუატაცია 

ხორციელდება 

ქალაქის 

ტერიტორიაზე 

3550 რაოდენობა  

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრულება; 

ვალდებულების 

შესრულების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

(მიღება-ჩაბარების 

აქტები). 

წლის 

განმავლობაში 

დამატებული 

ახალი ბოძებისა 

და  სანათების 

რაოდენობა 

  რაოდენობა  

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრულება; 

ვალდებულების 

შესრულების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

(მიღება-ჩაბარების 

აქტები). 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

  
    პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 03 

   
      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

 
    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

 
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

         

   პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
 

    მუნიციპალიტეში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა  

      პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა; 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა; 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია  

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი 

      პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და 

მოვლა-პატრონობა 
271 001271 001271 001271 001    91 001 55 000 60 000 65 000 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  8 739 5908 739 5908 739 5908 739 590    1 239 590 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია  190 000190 000190 000190 000    30 000 45 000 55 000 60 000 

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი 2 239 3402 239 3402 239 3402 239 340    499 340 560 000 580 000 600 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    11 439 93111 439 93111 439 93111 439 931    1 859 9311 859 9311 859 9311 859 931    3 160 0003 160 0003 160 0003 160 000    3 195 0003 195 0003 195 0003 195 000    3 225 0003 225 0003 225 0003 225 000    

      

   საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
 

    
მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, 

უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება 

      დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
 

     



 
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები        

           

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებელ

ი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 

  
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი     

მუნიციპალიტეტ

ში 

რეაბილიტირებუ

ლია წყლის, 

წყალარინებისა 

და სანიაღვრე 

სისტემის 

ინფრასტრუქტურ

ა, 

უზრუნველყოფი

ლია უწყვეტი და 

მოთხოვნის 

შესაბამისი 

წყალმომარაგება 

წყლით 

მომარაგებული 

მოსახლეობის  

საერთო 

რაოდენობა 

40350 43600 46500 48400 50200 რაოდენობა 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

მონიტ

ორინგი 

გამწმენდ 

ნაგებობებში 

ჩართული 

საკანალიზაცი

ო ქსელის %-

ლი მაჩვენებლი 

15 20 24 30 34 % 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

მონიტ

ორინგი 

ექსპლუატაცია

ში არსებული 

სანიაღვრე 

ქსელი 

15 - - - - კმ 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

მონიტ

ორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

      
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    
03 03 03 

03 03 03 59   

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 

      
   

ქვეპროგრამქვეპროგრამქვეპროგრამქვეპროგრამისისისის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 91 001 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            91 00191 00191 00191 001    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ღია და დახურული სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების  

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე წყლების გადამქაჩი, კომბინირებული  სატუმბი სადგურების 

(სალექართან ერთად) და სანიაღვრე წყლების პირველადი  ნაკადის მიმღები ავზების მშენებლობა; სანიაღვრე 

ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით; დახურული და  ღია, აგრეთვე ზღვაში 

გასასვლელი  სანიაღვრე არხების გაწმენდა; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით; სანიაღვრე ჭების 

მიმდინარე შეკეთება; გადახურვის ფილის გამოცვლა; სანიაღვრე არხების სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება; 

მდინარეების ფსკერების გაწმენდა; სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.     

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სანიაღვრესანიაღვრესანიაღვრესანიაღვრე    არხებისარხებისარხებისარხების    მშენებლობამშენებლობამშენებლობამშენებლობა    დადადადა    კაპიტალურიკაპიტალურიკაპიტალურიკაპიტალური    

რეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაციარეაბილიტაცია    
0000            91 001 

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 
    31 001 

სოფლებისათვის სანიაღვრე მილების შეძენა     60 000 



სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                      91 00191 00191 00191 001    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და 

კაპიტალური რეაბილიტაცია 
x x x x 

სოფლებისათვის სანიაღვრე მილების 

შეძენა 
x x x x 

            

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე  არხების მოვლა-

ექსპლოატაცია 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

ღონისძიებისღონისძიებისღონისძიებისღონისძიების    დასახლებადასახლებადასახლებადასახლება    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    



პროგპროგპროგპროგრამისრამისრამისრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია

) 

მოგროვების 

მეთოდი 

რეაბილიტირებულია 

სანიაღვრე ქსელის 

ინფრასტრუქტურა 

და 

უზრუნველყოფილია 

სანიაღვრე  არხების 

მოვლა-

ექსპლოატაცია 

კაპიტალურად 

რეაბილიტირებული 

სანიაღვრე არხების 

საერთო სიგრძე 

15000 გრძ.მ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტორინგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრაქვეპროგრაქვეპროგრაქვეპროგრამამამამა::::    

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 03 
  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2018 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 239 590 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            1 239 5901 239 5901 239 5901 239 590    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება  სოფელ ჯიბინარში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის 

მოწყობა, სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება ქალაქის წყალსადენზე 

  

დასახელება 

რაოდენობა 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის 

მოწყობა 
    140 859 

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის 

დაერთება ქალაქის წყალსადენზე 
    100 215 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა      42 900 

სოფელ ევგენიძეებში არსებულ წყალსადენზე სალექარის 

მოწყობა 
    32 101 



სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის 

მოწყობა 
    29 515 

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის 

მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები 
    894 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            1 239 5901 239 5901 239 5901 239 590    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხგანხგანხგანხორციელებისორციელებისორციელებისორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი* 
2 კვარტალი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტალი 

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და 

შიდა ქსელის მოწყობა 
x       

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის 

მაგისტრალის დაერთება ქალაქის 

წყალსადენზე 

x x x x 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის 

გაზრდა  
x x x x 

სოფელ ევგენიძეებში არსებულ 

წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 
  x x x 

სოფელ მაღლაკონში არსებულ 

წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 
  x x x 

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის 

წყალსადენის მშენებლობისა და 

მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები 

  x x x 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  

გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება 



 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები            

                

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებე

ლი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვები

ს მეთოდი 

გაუმჯობესებულ

ია 

მოსახლეობისათვ

ის 

წყალმომარაგების 

მომსახურება 

სოფელ 

ჯიბინაურში 

ჭაბურღილისა და 

შიდა ქსელის 

მოწყობა 

1 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლების და 

ვალდებუ

ლების 

შესრულებ

ის 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

ების 

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორი

ნგი 

სოფელ ქვედა 

სალიბაურის 

წყლის 

მაგისტრალის 

დაერთება ქალაქის 

წყალსადენზე 

1 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლების და 

ვალდებუ

ლების 

შესრულებ

ის 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

ების 

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორი

ნგი 



სოფელ 

ევგენიძეებში 

არსებულ 

წყალსადენზე 

სალექარის 

მოწყობა 

1 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლების და 

ვალდებუ

ლების 

შესრულებ

ის 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

ების 

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორი

ნგი 

სოფელ 

მაღლაკონში 

არსებულ 

წყალსადენზე 

სალექარის 

მოწყობა 

1 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლების და 

ვალდებუ

ლების 

შესრულებ

ის 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

ების 

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორი

ნგი 

სოფელ 

ახალსოფელში 

სასმელი წყლის 

წყალსადენის 

მშენებლობისა და  

მაგისტრალის 

მოწყობის 

სამუშაოები 

1 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლების და 

ვალდებუ

ლების 

შესრულებ

ის 

დამადასტ

ურებელი 

დოკუმენტ

ების 

(მიღება-



ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორი

ნგი 



    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

დანართი 6 

 
 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 30 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            30 00030 00030 00030 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  კაპიტალის ზრდა ქალაქის ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე 

დაერთების სამუშაოების განხორციელების მიზნით. 

  

დასახელება 

რაოდენობა 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი 
სულ 

(ლარი) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო (სეპტიკის) სისტემების 

მოწყობა 
    30 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            30 00030 00030 00030 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 
4 

კვარტალი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

(სეპტიკის) სისტემების მოწყობა 
x x x x 

        
  



შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მუნიციპალოტეტის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შუფერხებლად 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები  

                

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მუნიციპალოტეტის 

რეაბილიტირებულ 

უბნებში ეზოების 

საკანალიზაციო 

ქსელი 

ფუნქციონირებს 

შუფერხებლად 

კანალიზაციის ახალ 

ქსელში ჩართული 

აბონენტების 

რაოდენობა 

35 რაოდენობა 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია  

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

ხელშეკრულებ

ის და 

ვალდებულებ

ის 

შესრულების 

დამადასტურე

ბელი 

დოკუმენტები

ს (მიღება-

ჩაბარების 

აქტები) 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფფფფორმაორმაორმაორმა 
    

    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 03 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 499 340 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            499 340499 340499 340499 340    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

მუნიციპალიტეტში კომუნალური ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაციის   განსაკუთრებული შეთანხმებით 

ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; 

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და 

გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

   

 მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმების შესაბამისად შპს ”ხელვაჩაურის 

წყალკანალი-ს” სუბსიდირება. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირება    დადადადა    მართვამართვამართვამართვა            499 340499 340499 340499 340    

შრომის ანაზღაურება      107 760 

საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი    დადადადა    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება    სხვასხვასხვასხვა    დანარჩენიდანარჩენიდანარჩენიდანარჩენი    ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები        391 580391 580391 580391 580    

შტატგარეშე მომუშავეთა ანზღაურება      256 800 

მივლინება     500 

ოფისის ხარჯი     14 010 

ტრანსპორტის ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა 

შენახვის ხარჯი 
    83 200 



სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება      37 070 

        

        

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                                    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ადმინისტრირება და მართვა  x x x x 

შრომის ანაზღაურება  x x x x 

საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი 

ხარჯები 
x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მუნიციპალიტეტში  კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი 

ხორციელდება შეუფერხებლად 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        
მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მუნიციპალიტეტში  

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის 

პროექტი 

ხორციელდება 

შეუფერხებლად 

აბონენენტების 

რაოდენობა, 

რომელიც 

ჩართულია 

წყალმომარაგების 

ახალ სისტემაში 

43 600 რაოდენობა 

შპს 

ხელვაჩაურის 

წყალკანალი 

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის     

 
 
 
 
  

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

 
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 00 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული 

ტერიტორიების გაფართოება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა 

ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური 

შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელის დანერგვა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 
1 676 0001 676 0001 676 0001 676 000    416 000 420 000 420 000 420 000 

პარკების, სკვერების, სოფლის ცენტრებისა 

და  მოედნების ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და მშენებლობა 

2 484 0342 484 0342 484 0342 484 034    454 034 650 000 680 000 700 000 

ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების 

დასუფთავებისა და კომუნალური 

მომსახურების სამსახური 

2 717 8602 717 8602 717 8602 717 860    647 860 670 000 700 000 700 000 

შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და 

თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური 

ღუმელის დანერგვა 

223 440223 440223 440223 440    223 440 0 0 0 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    7 101 3347 101 3347 101 3347 101 334    1 741 3341 741 3341 741 3341 741 334    1 740 0001 740 0001 740 0001 740 000    1 800 0001 800 0001 800 0001 800 000    1 820 0001 820 0001 820 0001 820 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     



მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     
 
 



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები        

           

მოსალოდნელი შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვ

ის 

ერთეუ

ლი 

მონაცემთ

ა წყარო 

პასუხისმ

გებელი 

(საბიუჯე

ტო 

ორგანიზა

ცია, 

სამსახურ

ი) 

მოგრო

ვების 

მეთო

დი 
  

2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

მუნიციპალიტეტის  

გაუმჯობესებულია 

ეკოლოგიური და 

საცხოვრებელი გარემო 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 

ფართობის, სადაც 

მოწყობილია 

სარეკრეაციო 

ინფრასტრუქტურა 

26500 29000 32000 N/A N/A კვ.მ 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონიტ

ორინგ

ი 

ერთ სულზე 

გამწვანებული 

ტერიტორიის 

საშუალო 

ფართობი 

N/A N/A N/A N/A N/A კვ.მ 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონიტ

ორინგ

ი 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 

ფართობი, სადაც 

ხორციელდება 

დასუფთავების 

სერვისი 

98734 105600 115200 N/A N/A კვ.მ 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონიტ

ორინგ

ი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებდასახელებდასახელებდასახელებაააა, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 416 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სსსსულულულულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            416 000416 000416 000416 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, 

მუნიციპალიტეტის არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ;  ტერიტორიის 

თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების 

შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; სარფის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; 

      

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    დასუფთავებისდასუფთავებისდასუფთავებისდასუფთავების    რეგულარულირეგულარულირეგულარულირეგულარული    

სამუშაოებისამუშაოებისამუშაოებისამუშაოები    
    416 000416 000416 000416 000    

სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ყოველდღე 

დღეში ერთხელ  , კვ.მ 
40000 0,900 36 000 

სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ყოველდღე 

დღეში ერთხელ  , კვ.მ 
22734 1,800 40 921 

სარფის სანაპიროს ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება 

ყოველდღე დღეში ერთხელ  , კვ.მ 
36000 0,720 25 920 

სოფელ თხილნარში მდინარის კალაპოტის 2 კმ. 

მონაკვეთის გაწმენდა დღეში ერთხელ  
2000 2,95 5 906 



საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეტის გატანა  4490 68,43 307 253 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            416 000416 000416 000416 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების 

რეგულარული სამუშაოები 
x x x x 

სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება 

ყოველდღე დღეში ერთხელ  , კვ.მ 
x x x x 

სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება 

ყოველდღე დღეში ერთხელ  , კვ.მ 
x x x x 

სარფის სანაპიროს ტერიტორიის დაგვა-

დასუფთავება ყოველდღე დღეში ერთხელ  , 

კვ.მ 

x x x x 

სოფელ თხილნარში მდინარის კალაპოტის 

2 კმ. მონაკვეთის გაწმენდა დღეში ერთხელ  
    x   

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეტის 

გატანა  
x x x x 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  
უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება  

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



    

    
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცი

ა) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 

უზუნველყოფილია 

დასუფთავების 

მუნიციპალური 

სერვისის 

ხარისხიანი 

ფუნქციონირება  

ტერიტორიის ფართობი, 

რომელზეც წლის 

განმავლობაში 

რეგულარულად 

ხორციელდება 

მუნიციპალური 

დასუფთავების სერვისი 

98 734 კვ.მ 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია 

ხელშეკ

რულება

; 

ვალდებ

ულების 

შესრულ

ების 

დამადა

სტურებ

ელი 

დოკუმე

ნტი(მიღ

ება-

ჩაბარებ

ის 

აქტები). 

ტერიტორიის ფართობი, 

რომელზეც სეზონურად 

დამატებით ხორციელდება 

მუნიციპალური 

დასუფთავების სერვისი 

36 000 კვ.მ 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია 

ხელშეკ

რულება

; 

ვალდებ

ულების 

შესრულ

ების 

დამადა

სტურებ

ელი 

დოკუმე

ნტი(მიღ



ება-

ჩაბარებ

ის 

აქტები). 

წლის განმავლობაში 

ნაგავსაყრელზე გატანილი 

ნარჩენების ოდენობა 

4490 ტონა 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია 

ხელშეკ

რულება

; 

ვალდებ

ულების 

შესრულ

ების 

დამადა

სტურებ

ელი 

დოკუმე

ნტი(მიღ

ება-

ჩაბარებ

ის 

აქტები). 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 04 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
პარკების, სკვერების, სოფლის ცენტრებისა და  მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 454 034 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            454 034454 034454 034454 034    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

სარეკრეაციო და ღია სივრცეების მოწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეკრეაციო სივრცების მოწყობის და სარეაბილიტაციო სამუშაობის 

განხორციელება;   

      

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის 

მოწყობა 
1   71 853 

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის 

მოწყობა 
1   182 181 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა 40 5 000 200 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            454 034454 034454 034454 034    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელგანხორციელგანხორციელგანხორციელებისებისებისების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 



სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების 

დასახლებაში სკვერის მოწყობა 
  X X   

სოფელ ახალსოფელში სპორტული 

მოედნისა და სკვერის მოწყობა 
  X X   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მოსაცდელების მოწყობა 
  X X   

      

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო 

სიხში

რე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

შუალედური 

მოსალოდნელი 

შედეგი (2019 

წელი) 

სოფელ წინსვლაში 

ცინცქილაძეების 

დასახლებაში სკვერის 

მოწყობა 

1 რაოდენობა 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველ

კვარტა

ლურა

დ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრულე

ბა; 

ვალდებულებ

ის 

შესრულების 

დამადასტურ

ებელი 

დოკუმენტი(მ

იღება-

ჩაბარების 

აქტები). 

სოფელ ახალსოფელში 

სპორტული მოედნისა 

და სკვერის მოწყობა 

1 რაოდენობა 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ყოველ

კვარტა

ლურა

დ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრულე

ბა; 

ვალდებულებ

ის 

შესრულების 

დამადასტურ

ებელი 

დოკუმენტი(მ

იღება-

ჩაბარების 

აქტები). 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფფფფორმაორმაორმაორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 02 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

  
ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური 

  
     

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
 

ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური 

  
     

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
  

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 647 860 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            647 860647 860647 860647 860    
  

  
     

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
           

მუნიციპალიტეტის სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და 

სერვისების განვითარება 

  
     

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
           

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო (მათ შორის ტურისტული დანიშნულების)  

ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა და განვითარება. 

  
     

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 
სულ (ლარი) 

ადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირება    დადადადა    მართვამართვამართვამართვა                    647 860 647 860 647 860 647 860     

შრომის ანაზღაურება 24 6 050 145 200 

საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი    დადადადა    მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება    სხვასხვასხვასხვა    დანარჩენიდანარჩენიდანარჩენიდანარჩენი    ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები            487 660 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 32 4 575 146 400 

მივლინება     2 000 

ოფისის ხარჯი     87 730 

ტრანსპორტის ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის ხარჯი 
    189 600 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     61 930 

არაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსური    აქტივისაქტივისაქტივისაქტივის    ზრდაზრდაზრდაზრდა                        15 000 15 000 15 000 15 000     

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            647 860647 860647 860647 860    



  
     

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
 

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ადმინისტრირება და მართვა x x x x 

არაფინანსური აქტივის ზრდა  x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

შენარჩენებული და გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკინდიკინდიკინდიკატორებიატორებიატორებიატორები 
    

 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

                

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამინზე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

შენარჩენებული 

და 

გაუმჯობესებულია 

სარეკრეაციო 

ინფრასტრუქტურა 

სკვერების 

რაოდენობა, სადაც 

ხორციელდება 

მიმდინარე მოვლა-

პატრონობის 

ღონისძიებები 

6 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

 

 
 
  
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::     03 02 03 
  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელის დანერგვა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრალურ საკითხთა სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2018 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 223 440 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            223 440223 440223 440223 440    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომარაგება ენერგოეფექტური 

ღუმელებით. 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამა შედგენილია გაეროს განვითარების 2016/2017 წლის კვლევის საფუძველზე. ქვეპროგრამის მიზანია 

როგორც გარემოს შენარჩუნება ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სითბოთი უზრუნველყოფა. ეკოლოგიის 

გასაუმჯობესებლად და მოქალაქეების საკეთილდღეოდ აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს ხე ტყის 

კანონიერ და უკანონო წრების ფაქტების აღკვეთას ასევე შემცირდება მეწყრული პროცესები წყალმოვარდნები. 

სუფთა ენერგო ტექნოლოგიების დანერგვა როგორიცაა შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით ეკონომიკური და 

გარემოს დაცვითი სარგებლობის გარდა აქვს სოციალური სარგებელი. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 

30001 აღწევს. 168 კომლი ისარგებლებს სულ პროგრამით, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შემცირდება 

დაახლოებით 1700 კუბური მეტრი საშეშე ხე ტყის მოხმარება.  

      

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

შეშისშეშისშეშისშეშის    ჩანაცვლებაჩანაცვლებაჩანაცვლებაჩანაცვლება    თხილისთხილისთხილისთხილის    ნაჭუჭითნაჭუჭითნაჭუჭითნაჭუჭით    დადადადა    თხილისთხილისთხილისთხილის    ნაჭუჭისნაჭუჭისნაჭუჭისნაჭუჭის    

ენერგოეფექტურიენერგოეფექტურიენერგოეფექტურიენერგოეფექტური    ღუმელისღუმელისღუმელისღუმელის    დანერგვადანერგვადანერგვადანერგვა    
    223 440223 440223 440223 440    

თხილის ნაჭუჭის ენერგო ეფექტური  ღუმელი  168 700 117 600 

თხილის ნაჭუჭი  504000 0,21 105 840 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            223 440223 440223 440223 440    



      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

თხილის ნაჭუჭის ენერგო ეფექტური  

ღუმელი  
  x x x 

თხილის ნაჭუჭი    x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მომარაგებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეშის ალტერნატიული თხილის წაჭუჭით და 

გამოსწორებული ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

1  .პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30001და 

ამასთან ერთად არიან არაგაზიფიცირებული კომლები.    2. პროგრამაში ჩართვის მიზნით მოქალაქემ 2019 წლის 31 

მარტამდე უნდა მიმართოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს განცხადებით და უნდა წარუდგინოს სოციალური 

საგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა. 3. განცხადებების განხილვა/შერჩევას განახორციელებს 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი კომისია. 4. პროგრამის ფარგლებში 

თითეულ ბენეფიციარს უსასყიდლოდ გადაეცემა 3000 კგ. თხილის ნაჭუჭი და 1 ცალი ენერგო ეფექტური 

ხელნაკეთი ღუმელი ცხელი წყლის რეზერვუარით.  

 
 



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მომარაგებული 

სოციალურად 

დაუცველი 

ოჯახები შეშის 

ალტერნატიული 

თხილის 

წაჭუჭით და 

გამოსწორებული 

ეკოლოგიური 

მდგომარეობა. 

პროგრამით 

მოსარგებლე კომლთა 

რაოდენობა 

168 რაოდენობა  

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წელიწადში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 

თხილის ნაჭუჭისა და 

ენეგოეფექტური 

თხილის ნაჭუჭის 

ღუმელის შეძენა და 

დაკმაყოფილების 

პროცენტული 

მაჩვენებელი 

504000 კგ. 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წელიწადში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

 
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 04 01 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა,  ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-

დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების მიწოდება. 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     
მუნიციპალიტეტის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020წელი 2021 წელი 2022 წელი 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 3 335 1453 335 1453 335 1453 335 145    1 500 000 1 835 145 0 0 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება 

820 000820 000820 000820 000    350 000 150 000 150 000 170 000 

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული 

სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვა და 

თუნუქის უზრუნველყოფა 

400 000400 000400 000400 000    100 000 100 000 100 000 100 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    4 555 1454 555 1454 555 1454 555 145    1 950 0001 950 0001 950 0001 950 000    2 085 1452 085 1452 085 1452 085 145    250 000250 000250 000250 000    270 000270 000270 000270 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო 

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
     



    

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

           

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთ

ა წყარო 

პასუხისმგე

ბელი 

(საბიუჯეტ

ო 

ორგანიზაც

ია, 

სამსახური) 

მოგრ

ოვებ

ის 

მეთ

ოდი 
2016წელი (საბაზო) 

2016 

წელი 

2017 

წელი 

2018 

წელი 

2019 

წელი 

2019 

წელი 

გაუმჯობესებულია 

საბინაო ფონდის 

ინფრასტრუქტურა 

და შექმნილია 

უსაფრთხო 

საცხოვრებელი 

გარემო 

ამხანაგობების 

ჩართულობით 

განხორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობა 

62 71 76 80 85 % 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონი

ტორ

ინგი 

აშენებული სახლების 

რაოდენობა 
2 1   1   რაოდენობა 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონი

ტორ

ინგი 

ამორტიზირებული 

და 

ექსპლუატაციისათვის 

უვარგისი საბინაო 

ფონდის ხვედრითი 

წილი 

N/A N/A N/A N/A N/A % 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

მონი

ტორ

ინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

  
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა,  ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-

დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების მიწოდება. 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03  03 04 02 

  
  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
 

დასახელება 2018 წელი 

  მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 500 000 

სხვა წყარო 0 

  
სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            1 500 0001 500 0001 500 0001 500 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა  

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმში  1 ერთეული 7 

სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და  მასში არსებული 39 საცხოვრებელი ბინის (საერთო ჯამში  

საცხოვრებელი ფართი)  რემონტი თეთრი კარკასით.  

      

   
დასახელება 

რაოდენობა 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სოციალური სახლის მშენებლობა მშენებლობა 1 1 500 000,0 1 500 000 

        

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            1 500 0001 500 0001 500 0001 500 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    



დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

სოციალური სახლის მშენებლობა 

მშენებლობა 
x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების თეთრი კარკასის მშენებლობა 

      

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    



 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

                

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

დასრულებულია 

საცხოვრებელი 

კორპუსების 

თეთრი კარკასის 

მშენებლობა 

აშენებული 

თეთრი 

კარკასების 

რაოდენობა 

1 რაოდენობა 
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 

მერია 

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაუირი 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლება; 

ვალდებულ

ების 

შესრულები

ს 

დამადასტუ

რებელი 

დოკუმენტი

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები). 

მშენებარე 

ფართის 

მოცულობა  

39 რაოდენობა 
ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელშეკრუ

ლება; 

ვალდებულ

ების 

შესრულები

ს 

დამადასტუ

რებელი 

დოკუმენტი

(მიღება-

ჩაბარების 

აქტები). 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა,  ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-

დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების მიწოდება. 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 04 01 

 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::            

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 350 000 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            350 000350 000350 000350 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

მხარდაჭერა  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

რეაბილიტაცია - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3%  - ამხანაგობა, 97% - ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. განცხადების განხილვისას 

უპირატესობა მიენიჭება ორი და მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ვიზუალური 

დათვალიერების საფუძველზე განისაზღვრება სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლიების, ჭერის) 

მდგრადობა და სიმყარე, რაც შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის საფუძველი; 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) 

და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა - ხორციელდება თანადაფინანსების 

პრინციპით: 3%  - ამხანაგობა, 97% -ხელვაცაურის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას 

ამზადებს ამხანაგობა.  

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების 

შეკეთება-მოწყობა 
15 23 333 350 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            350 000350 000350 000350 000    

      
   



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი 

სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა 
× × × × 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  
გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

განაცხადსგანაცხადსგანაცხადსგანაცხადს    ((((პროექტსპროექტსპროექტსპროექტს) ) ) ) თანთანთანთან    უნდაუნდაუნდაუნდა    ერთვოდესერთვოდესერთვოდესერთვოდეს: : : :           

ა) ნოტარიალურად დამოწმებული დამფუძნებელი კრების ოქმის ასლი თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 

ბ) კრების ოქმის ასლი, რომლითაც ამხანაგობა იღებს გადაწყვეტილებას ქვეპროგრამიდან დაფინანსების 

მისაღებად განაცხადის გაკეთებისა და ამხანაგობის თავმჯდომარისათვის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის 

უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ (ქვეპროგრამის საშუალებით განხორციელებული სამუშაოები: 

სახურავების მოწყობა; სარდაფებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა;   



 
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებე

ლი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია

) 

მოგროვების 

მეთოდი 

გაუმჯობესებულია 

ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების 

საერთო 

საკუთრებაში 

არსებული 

ინფრასტრუქტურა 

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსებით 

განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა 

15 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა:::: 
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა,  ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-

დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების მიწოდება. 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 04 01 

 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვა და თუნუქის უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::            

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 100 000 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            100 000100 000100 000100 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების 

გამოვლენა აღრიცხვა და პროგრამით მოსარგებლეებისათვის მათი აღდგენა ან აღდგენისათვის საჭირო 

სამშენებლო მასალების (თუნუქი) მიწოდება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად 

დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს: ა.ა 0-დან 65000 -მდე (პროგრამით 

განსაზღვრული თანხის ოდენობის 100%).  ა.ბ 65000-დან 150000-მდე (პროგრამით განსაზღვრული თანხის 

ოდენობის 90%). ა.გ 150000-დან 200000-მდე (პროგრამით განსაზღვრული თანხის ოდენობის 70%). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სახლების მესაკუთრეები ან /და კანონიერი მფლობელები რომელთა 

საცხოვრებელი სახლების შემოწმებით დგინდება: ბ.ა სახურავის ფაქტობრივი მდგომარეობა, დაზიანების ხარისხი 

და ხანდაზმულობა. ბ.ბ დაზიანების აღმოფხვრა ოჯახს დამოუკიდებლად ეკონომიური მდგომარეობიდან 

გამომდინარე არ შეუძლია. გ პროგრამაში მოსარგებლე ბენეფიციარზე განსაკუთრებულ შემთხვევაში კომისის 

გადაწყვეტილებით პროგრამა გავრცელდება 100% -იანი დაფინანსებით მერიის მხრიდან. სახურავების 

აღსადგენად გადასაცემი სამშენებლო მასალის (თუნუქი) ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების 

გამოვლენის, აღრიცხვა და თუნუქის უზრუნველყოფა 
60 1 667 100 000 



სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            100 000100 000100 000100 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული 

სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვა და 

თუნუქის უზრუნველყოფა 

× × × × 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მმმმოსალოდნელიოსალოდნელიოსალოდნელიოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

განაცხადსგანაცხადსგანაცხადსგანაცხადს    ((((პროექტსპროექტსპროექტსპროექტს) ) ) ) თანთანთანთან    უნდაუნდაუნდაუნდა    ერთვოდესერთვოდესერთვოდესერთვოდეს: : : :           

პროგრამით სარგებლობისათვის ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს: ა) განხადება, ოჯახის წევრების პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლებთან ერთად. ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზიდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ. გ) პროგრამით მოსარგებლე შესაძლებელია 

იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის მესაკუთრე ან/და 

კანონიერი მფლობელი.  



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებე

ლი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია

) 

მოგრო

ვების 

მეთო

დი 

გაუმჯობესებული 

საცხოვრებელი 

პირობები. 

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

თანადაფინანსებით 

განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა 

60 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტ

ორინგ

ი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა:::: 

    

 
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

 
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 06 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     
მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და  შეუფერხებელი მიწოდება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა; 

      
პროგრამიპროგრამიპროგრამიპროგრამისსსს    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-

პატრონობა 
967 200 277 200 220 000 230 000 240 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    967 200967 200967 200967 200    277 200277 200277 200277 200    220 000220 000220 000220 000    230 000230 000230 000230 000    240 000240 000240 000240 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გაუმჯობესებული და ხელმისაწვდომია მუნიციპალური სასაფლაოების მომსახურება 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     
  

 



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია

, სამსახური) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 
  

2017 

წელი 

(საბაზო) 

2018 

წელი 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

გაუმჯობესებული 

და 

ხელმისაწვდომია 

მუნიციპალური 

სასაფლაოების 

მომსახურება 

ტერიტორიის 

ფართობი, სადაც 

მოწყობილია 

მუნიციპალური 

სასაფლაო 

ინფრასტრუქტურა 

26,5 44,3 44,3 44,3 44,3 ჰა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაური 

სასაფლაოები 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტო

რინგი 

დანერგილი 

ახალი სერვისების 

რაოდენობა 

1 1 1 2 2 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაური 

სასაფლაოები 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტო

რინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა:::: 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასადასადასადასახელებახელებახელებახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 03 06 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის სასაფლაოები 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 277 200 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            277 200277 200277 200277 200    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

სასაფლაობისსასაფლაობისსასაფლაობისსასაფლაობის    მოვლამოვლამოვლამოვლა----პატრონობაპატრონობაპატრონობაპატრონობა    ----    საფლავებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება; გამწვანება; 

ამორტიზირებული ხეების მოჭრა; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-

მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა; ბალახის, ბუჩქების და ხეების 

მოვლა; სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა; სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა 

და მოწყობილობების შეძენა; რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და ტერიტორიის გამწვანება. 

მატერიალურმატერიალურმატერიალურმატერიალურ----ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    ბაზისბაზისბაზისბაზის    განახლებაგანახლებაგანახლებაგანახლება    ----    ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

განახლება.    

  

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირება    დადადადა    მართვამართვამართვამართვა            277 200277 200277 200277 200    

შრომის ანაზღაურება 9 6 200 55 800 

საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი    დადადადა    მომსახურეობამომსახურეობამომსახურეობამომსახურეობა, , , , სხვასხვასხვასხვა    დანარჩენიდანარჩენიდანარჩენიდანარჩენი    ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები        221 400221 400221 400221 400    

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 38 4 895 186 000 

მივლინება     1 500 

ოფისის ხარჯები     12 450 

ტრანსპორტის ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯი 
    10 000 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     11 450 



მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის    საკუთრებაშისაკუთრებაშისაკუთრებაშისაკუთრებაში    არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    უსასყიდლოდუსასყიდლოდუსასყიდლოდუსასყიდლოდ    

ანანანან    უზურფრუქტითუზურფრუქტითუზურფრუქტითუზურფრუქტით    გადაცემაზეგადაცემაზეგადაცემაზეგადაცემაზე    რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის    ხარჯიხარჯიხარჯიხარჯი    
            

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                                    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ადმინისტრირება და მართვა  X X X X 

ოფისის ხარჯები X X X X 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული უსასყიდლოდ ან 

უზურფრუქტით გადაცემაზე 

რეგისტრაციის ხარჯი 

X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2018 (2018 (2018 (2018 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მოწესრიგებულია ხელვაჩაურში არსებული მუნიციპალური სასაფლაოები 

  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



 
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    
 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მოწესრიგებულია 

ხელვაჩაურში 

არსებული 

მუნიციპალური 

სასაფლაოები 

მუნიციპალური 

სასაფლაოების 

ფართობი, სადაც 

ხორციელდება 

მოვლა-

პატრონობის 

ღონისძიებები 

44,3 ჰა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

სასაფლაოები 

კვარტალში 

ერთხელ 

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის 

სასაფლაოები 
მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასდასდასდასახელებაახელებაახელებაახელება,,,,    რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება        

 

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 02 04 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისთვის 

დაფინასება  

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორგანხორგანხორგანხორციელებისციელებისციელებისციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

სასათბურე სექტორის განვითარება, ბოსტნეული კულტურების არასეზონური წარმოების ხელშეწყობა. 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის  ეტაპობრივი დაფინასება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

სასათბურე კონსტრუქციით 

უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის 

სათბურის საძირკვლის მოწყობისთვის 

დაფინასება  

25 125 25 125 0 0 0 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    25 12525 12525 12525 125    25 12525 12525 12525 125    0000    0000    0000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილობრივ ჩანაცვლება ადგილზე წარმოებული პროდუქციით. 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    
        

           

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო 

პასუხისმგ

ებელი 

(საბიუჯე

ტო 

ორგანიზა

ცია, 

სამსახური

) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 
  

2018 

წელი 

(საბაზო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

იმპორტირებული 

პროდუქციის 

ნაწილობრივ 

ჩანაცვლება 

ადგილზე 

წარმოებული 

პროდუქციით. 

განხორციელე

ბული 

პროგრამების 

რაოდენობა 

  18       რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერიის 

ბუნებრივ

ის 

რესურსებ

ისა და 

აგრარულ 

სათიხთა 

სამსახური 

მონიტო

რინგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოფლისსოფლისსოფლისსოფლის    მეურნეობისმეურნეობისმეურნეობისმეურნეობის    გგგგანვითარებაანვითარებაანვითარებაანვითარება        

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    03 02 04 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისთვის 

დაფინასება  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 25 125 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            25 12525 12525 12525 125    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

სასათბურე სექტორის განვითარება, ბოსტნეული კულტურების არასეზონური წარმოების ხელშეწყობა. 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის  ეტაპობრივი დაფინასება 

            

  

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი 

ბენეფიციარისათვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისთვის 

დაფინასება  

18 1396 25 12525 12525 12525 125    

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            25 12525 12525 12525 125    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

სასათბურე კონსტრუქციით 

უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის 

სათბურის საძირკვლის მოწყობისთვის 

დაფინასება  

  X X X 

        
  



შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილობრივ ჩანაცვლება ადგილზე წარმოებული პროდუქციით. 

  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

1. პროგრამით ისარგებლებს ხელვაცურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ აჭარის 

აგროპროექტების მართვის ცენტრი-ს მიერ გადაცემული აქვთ 2019 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე 

მეურნეობის კონსრუქციები და საკუთრებაში გააჩნიათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 

ფაქტიურად ცხოვრობენ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში. 

2. ბენეფიციარების განცხადების განხილვა/შერჩევას განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანებით შექმნილი სესაბამისი კომისია ხოლო შემდგომ მონიტორინგს განახორციელებს ხელვაჩაურის მერის 

ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი კომისია. 

3. შერჩევის კრიტერიუმები განისაზღვრება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და  ააიპ აჭარის აგროპროექტების 

მართვის ცენტრ-ს შორის დადებული მემორანდუმის საფუძველზე გადმოგზავნილი ინფორმაცია იმ 

ბენეფიციარების შესახებ რომლებსაც გადაეცათ 2019 წლის პროგამი ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის 

კონსტრუქციები თანადაფინასებით. 

4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სათბურის საძირკვლიის მოწყობისათვის დაფინანსება განხორციელდება 

ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯდთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარზე 

რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის.  



 

 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

        
მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

იმპორტირებული 

პროდუქციის 

ნაწილობრივ 

ჩანაცვლება 

ადგილზე 

წარმოებული 

პროდუქციით. 

ქვეპროგრამების 

რაოდენობა 
18 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა:::: 

    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::      

განათლება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    04 01 

   

      
პროგპროგპროგპროგრამისრამისრამისრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების 

უზრუნველყოფა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. 

ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და 

შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ 

ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა 

მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან 

პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის 

განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე 

(სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით 

მუნიციპალიტეტის  მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

მუნიციპალიტეტში მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული 

მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის 

ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ 

გადამზადებას მოითხოვს. 

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების  შესაბამისი, საყოველთაოდ და 

თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების 

უზრუნველყოფა ხელვაჩაურის მოსახლეობისთვის. 



პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ქვეპროგრამები: 

- ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება; 

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია. 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების 

გაერთიანება  
13 259 00013 259 00013 259 00013 259 000    3 259 000 3 260 000 3 370 000 3 370 000 

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა 

და კაპიტალური  რეაბილიტაცია 
0000            

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    13 259 00013 259 00013 259 00013 259 000    3 259 0003 259 0003 259 0003 259 000    3 260 0003 260 0003 260 0003 260 000    3 370 0003 370 0003 370 0003 370 000    3 370 0003 370 0003 370 0003 370 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გაიზრდება  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და შეიქმნება 

ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო. 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთ

ა წყარო 

პასუხის

მგებელ

ი 

(საბიუჯ

ეტო 

ორგანი

ზაცია, 

სამსახუ

რი) 

მოგროვების 

მეთოდი 

  
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 
        

გაიზრდება  

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

ხელმისაწვდომობა და 

შეიქმნება ბავშვების 

განვითარებაზე 

ორიენტირებული 

სააღმზრდელო გარემო. 

მოქმედი 

სტანდარტების და 

ნორმების 

შესაბამისად 

მუნიციპალურ 

საბავშვო ბაღებში 

აღსაზრდელთა 

დასაშვები 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 

1889 1959 2099 2099 2099 რაოდენობა 

ა(ა)იპ - 

ხელვაჩაუ

რის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიან

ება 

ხელვაჩა

ურის 

მუნიცი

პალიტე

ტის 

მერია 

 

მონიტორინგი 



მუნიციპალურ 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებაში 

ჩარიცხვის მსურველ 

მოქალაქეთა 

დაუკმაყოფილებელი 

განაცხადების 

რაოდენობის % 

მაჩვენებელი საბაზო 

მაჩვენებელთან 

შედარებით (ყოველი 

წლის 15 სექტემბრის 

მდგომარებით) 

238 25% 88% 88% 88% % 

ა(ა)იპ - 

ხელვაჩაუ

რის  

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიან

ება 

ხელვაჩა

ურის 

მუნიცი

პალიტე

ტის 

მერია 

 

 

 

მონიტორინგი 

აშენებული 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა 

1 1 1 1 1 რაოდენობა 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩა

ურის 

მუნიცი

პალიტე

ტის 

მერია 

მონიტორინგი 

შესაბამისი 

სტანდარტის 

მუნიციპალური 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა 

18 18 17 17 17 რაოდენობა 

ხელვაჩაუ

რის  

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩა

ურის 

მუნიცი

პალიტე

ტის 

მერია 

 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა:::: 
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    04 01 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 3 259 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            3 259 0003 259 0003 259 0003 259 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში განათლების 

ხარისხის ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესიის 

ორგანიზებას,  კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში 

მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ 

სტანდარტებთან;  მეთოდური მიმართულების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის 

აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა და სათამაშოების შესყიდვას; სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  შევსება-განახლების მიზნით  

ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადახვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო 

ინვენტარის შესყიდვას; სანიტრულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით  საკვები პროდუქტებისა და 

სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს. 

      
   

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი 
სულ 

(ლარი) 

შრომის ანაზღაურება 431 4 634 1 997 280 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40   57 600 

მივლინება     5 000 

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები 12 2 567 30 800 

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა 1959 43 758 912 



სამედიცინო ხარჯები     3 000 

ოფისის ხარჯები     256 408 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა  და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა შეხახვის ხარჯები (ტრანპორტით უზრუნველყოფა) 
    150 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            3 259 0003 259 0003 259 0003 259 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 
4 

კვარტალი 

შრომის ანაზღაურება X X X X 

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით 

უზრუნველყოფა 
X X X X 

სამედიცინო ხარჯები X X X X 

ოფისის ხარჯები X X X X 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა  და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა შეხახვის 

ხარჯები (ტრანპორტით უზრუნველყოფა) 

X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები დადგენილი სტანდარტებისა 

და რეგულაციების შესაბამისად ფუნქციონირებს 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მუნიციპალური 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებები 

დადგენილი 

სტანდარტებისა და 

რეგულაციების 

შესაბამისად 

ფუნქციონირებს 

მუნიციპალურ 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების  

დაწესებულებებში 

აღსაზრდელთა 

საერთო 

რაოდენობა 

1959 რაოდენობა 

ააიპ  

ხელვაჩაურის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიანება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 

სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

დაწესებულებების 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

შეესაბამება 

დადგენილ 

სტანდარტებსა და 

რეგულაციებს 

18 რაოდენობა 

 ააიპ  

ხელვაჩაურის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიანება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 

სატრანსპორტო 

მომსახურებით 

მოსარგებლე 

აღსარზდელთა 

რაოდენობა 

600 რაოდენობა 

ააიპ  

ხელვაჩაურის 

საბავშვო 

ბაღების 

გაერთიანება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

განათლება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    04 02 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციეგანმახორციეგანმახორციეგანმახორციელებელილებელილებელილებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების 

ამაღლების სტიმულირება 

      
   

პპპპროგრამისროგრამისროგრამისროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პროგრამა მოიცავს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 

და მეტი) ქულის მქონე საბაკალავრო პროგრამის ახალგაზრდების წახალისებას, ასევე შშმ პირი სტუდენტების 

სწავლის საფასურის დაფინანსებას. 

      
პროგპროგპროგპროგრამისრამისრამისრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური 

მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის 

პროგრამა 

160 000160 000160 000160 000    40 000 40 000 40 000 40 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    160 000160 000160 000160 000    40 00040 00040 00040 000    40 00040 00040 00040 000    40 00040 00040 00040 000    40 00040 00040 00040 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

ხელვაჩაურის რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის ხარისხის ამაღლება, შშმ პირების ინტერესის გაზრდა 

უმაღლესი განათლების მისაღებად 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



    
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

 
 

 
 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმ

გებელი 

(საბიუჯე

ტო 

ორგანიზ

აცია, 

სამსახურ

ი) 

მოგრო

ვების 

მეთოდ

ი   
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

ხელვაჩაურის 

რეგისტრირებული 

სტუდენტების 

სწავლის ხარისხის 

ამაღლება, შშმ 

პირების ინტერესის 

გაზრდა უმაღლესი 

განათლების 

მისაღებად 

მაღალი აკადემიური 

მოსწრების 

სტიპენდიის 

მისაღებად 

აპლიკანტთა 

რაოდენობის ზრდის 

პროცენტული 

მაჩვენებელი წინა 

წელთან შედარებით 

10% 10% 10% 10% 10% % 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერიის 

განათლების 

და  

კულტურის 

სამსახური  

ხელვაჩა

ურის 

მუნიციპა

ლიტეტ 

ის მერია 

 

მონიტ

ორინგ

ი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა:::: 

    

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    04 02 01 

  

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის 

პროგრამა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 40 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა            40 00040 00040 00040 000    
  

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურში რეგისტრირებული სტუდენტების  სწავლის სტიმულირება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი 

მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ 

უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით 

შეიქმნა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა 

ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე 

საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ  საუკეთესო შედეგების მქონე 

სტუდენტებზე სტიპენდიის გაცემას. მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე 

საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. 

პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს (ზედა ზღვარი), 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. 



    

დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება::::                                                                                                                                                                      

პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა სემესტრებში ერთხელ.  2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2019 წლის მაისის თვეს. 2018-

2019 სასწავლო წლის მეორე  სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა 

არაუგვიანეს 2019 წლის ოქტომბრისა.   შშმ პირის სწავლის საფასურის დაფინანსება განხორციელდება 2019 წლის 

დეკემბრამდე.   

განცხადგანცხადგანცხადგანცხადებებისებებისებებისებების    წარმოდგენისწარმოდგენისწარმოდგენისწარმოდგენის    ვადებივადებივადებივადები::::                                                                                                                                   

2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ხელვაჩაურის მერიაში არაუგვიანეს 2019 წლის 01 აპრილამდე, ხოლო 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 01 სექტემბრამდე.                                                                                            

საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო    დოკუმდოკუმდოკუმდოკუმენტაციაენტაციაენტაციაენტაცია:::: 

ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ID  

ბარათი ან პასპორტი), რითაც ფიქსირდება მოქალაქის რეგისტრაციის ადგილი; გ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული 

ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ; დ) სტუდენტის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; ე)  შშმ 

პირის სტატუსის მქონე სტუდენტის დაფინანსებისათვის გარდა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციისა ასევე 

ცნობა შესაბამისი   უმაღლესი  დაწესებულებიდან სტუდენტის დავალიანების შესახებ და ასევე ცნობა მისი 

სტატუსის შესახებ. 

დამატებდამატებდამატებდამატებითიითიითიითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია: : : : თანხა გაიცემა იმ სტუდენტებზე, რომლებიც 2019 წლამდე რეგისტრირებული იყვნენ 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში  

      

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების 

მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა 

ზღვარი) 

37 500 18 500 

2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების 

მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა 

ზღვარი) 

37 500 18 500 

შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა 2 1 500 3 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            40 00040 00040 00040 000    

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

კომისიების შექმნა  x   x   

განაცხადების მიღება x   x   

2018-2019 სასწავლო წლის პირველი 

სემესტრის შედეგების მიხედვით  

სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, 

ზედა ზღვარი) 

  x     

2018-2019 სასწავლო წლის მეორე 

სემესტრის შედეგების მიხედვით  

სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, 

ზედა ზღვარი) 

    x   



შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის 

ხელშეწყობა 
    x x 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  

ხელვაჩაურში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების და შშმ პირი სტუდენტების 

მოტივაცია არის ამაღლებული 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ხელვაჩაურში 

რეგისტრირებული 

მაღალი 

აკადემიური 

მოსწრების 

სტუდენტების და 

შშმ პირი 

სტუდენტების 

მოტივაცია არის 

ამაღლებული 

რაოდენობა 37 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური  

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური  

მონიტორინგი 

რაოდენობა 2 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური  

წელიწადში 

ორჯერ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური  

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 01 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წწ 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ხელოვანთა მხარდაჭერა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: 

- ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი; 

- ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა.                            

- კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები; 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი 1 988 7001 988 7001 988 7001 988 700    488 700 500 000 500 000 500 000 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

საგანმანათლებლო დაწესებულება - 

ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 

1 470 9001 470 9001 470 9001 470 900    360 900 370 000 370 000 370 000 

კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები 
371 000371 000371 000371 000    86 000 85 000 100 000 100 000 

მშენებლობა 0000            

სულსულსულსულ    ჯამიჯამიჯამიჯამი    3 830 6003 830 6003 830 6003 830 600    935 600935 600935 600935 600    955 000955 000955 000955 000    970 000970 000970 000970 000    970 000970 000970 000970 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და გაზრდილია ხელვაჩაურში 

კულტურულ ღონისძიებების რაოდენობა 

 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვი

ს 

ერთეუ

ლი 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცი

ა, 

სამსახური) 

მოგროვ

ების 

მეთოდი   
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

ხელშეწყობილია 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

საქმიანობა და 

გაზრდილია 

ხელვაჩაურში 

კულტურულ 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

პროგრამის  

ფარგლებში 

განხორციელებული 

კულტურული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

58 62 65 73 85 

 

 

 

რაოდენ

ობა 

 

 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

განათლების 

და 

კულტურის 

სამსახური 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტო

რინგი 

ხელოვანები, 

რომლებიც 

მონაწილეობას 

მიიღებენ 

სხვადასხვა 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივ 

კულტურულ 

ღონისძიებებში 

10 15 20 20 25 
რაოდენ

ობა 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

განათლების 

და 

კულტურის 

სამსახური 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტო

რინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 01 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ხელვაჩაურის 

სახელოვნებო სკოლა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 
2019 

წელი   

მუნიციპალური ბიუჯეტი 360 900 
  

სხვა წყარო 0 
  

ჯამიჯამიჯამიჯამი    360 900360 900360 900360 900    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

სახელოვნებო სამუსიკო სკოლების მხარდაჭრა და პოპულარიზაცია 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლების (3 ფილიალი, ახალშენი, მახინჯაური, ხელვაჩაური) 

გამართული მუშაობა, პროგრამების განხორციელება შესაბამის ასაკობრივ ჭრილში. აჭარის, 

საქართველოს და უცხოეთის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. 

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენო

ბა 

ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

მართვამართვამართვამართვა----ადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირება          

შრომის ანაზღაურება 82 4 068 333 588 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 1 440 2 880 

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები     500 

მივლინება     1 000 

ოფისის ხარჯები     22 932 

ჯამიჯამიჯამიჯამი                    360 900360 900360 900360 900    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   



დასახელება 1 კვარტალი 

2 

კვარტალ

ი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტალ

ი 

მართვა-ადმინისტრირება x x x x 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება x x x x 

საქონელი და მომსახურება, სხვა 

დანარჩენი ხარჯები 
x x x x 

ოფისის ხარჯები x x x x 

      
   

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

გაზრდილია ხელვაჩაურში მცხოვრები ახალგაზრდების ცნობიერება სახელოვნებო 

განათლების მიმართულებით  



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედუშუალედუშუალედუშუალედურირირირი    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

        

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელ

ი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

გაზრდილია 

ხელვაჩაურში 

მცხოვრები 

ახალგაზრდების 

ცნობიერება 

სახელოვნებო 

განათლების 

მიმართულებით  

სახელოვნებო 

განათლებით 

დაინტერესებული 

ახალგაზრდობა 

293 
რაოდენობ

ა 

ა(ა)იპ 

სკოლისგარე

შე 

სახელოვნებ

ო 

საგანმანათლ

ებლო 

დაწესებულე

ბა - 

ხელვაჩაური

ს 

სახელოვნებ

ო სკოლა 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო 

საგანმანათლებლ

ო დაწესებულება - 

ხელვაჩაურის 

სახელოვნებო 

სკოლა 

ანგარიში 

ჩატარებული 

ღონისძიებები 

აჭარის, 

საქართველოს და 

უცხოეთის 

ფარგლებში 

7 
რაოდენობ

ა 

ა(ა)იპ 

სკოლისგარე

შე 

სახელოვნებ

ო 

საგანმანათლ

ებლო 

დაწესებულე

ბა - 

ხელვაჩაური

ს 

სახელოვნებ

ო სკოლა 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო 

საგანმანათლებლ

ო დაწესებულება - 

ხელვაჩაურის 

სახელოვნებო 

სკოლა 

შედეგები 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა:::: 
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 01 02 

  

      
ქვქვქვქვეპროგრამისეპროგრამისეპროგრამისეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 
2019 

წელი   

მუნიციპალური ბიუჯეტი 488 700 
  

სხვა წყარო   
  

ჯამიჯამიჯამიჯამი    488 700488 700488 700488 700    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

კულტურულ ღონისძიებებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა და პოპულარიზაცია 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

არსებული საკლობო დაწესებულებების (17 დაწესებულება), მუზეუმების (2 მუზეუმი), 

ბიბლიოთეკის (33 ათ. წიგნადი ფონდი), შემოქმედებითი კოლექტივების (ანსამბლები, 

თოჯინების თეატრი), მოსწავლე - ახალგაზრდობის გამართული ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. 

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენ

ობა 
ერთ. საშ. ფასი 

სულ 

(ლარი) 

მართვამართვამართვამართვა----ადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირებაადმინისტრირება          

შრომის ანაზღაურება 92 4 273 393 120 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14 4 063 56 880 

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები     10 000 

მივლინება     1 100 

ტრანსპორტის, ტექნიკის ხარჯები     1 500 

ოფისის ხარჯები     26 100 

ჯამიჯამიჯამიჯამი                    488 700488 700488 700488 700    

      
   



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 

2 

კვარტა

ლი 

3 კვარტალი 
4 

კვარტალი 

მართვა-ადმინისტრირება x x x x 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება x x x x 

საქონელი და მომსახურება, სხვა 

დანარჩენი ხარჯები 
x x x x 

ტრანსპორტის, ტექნიკის ხარჯები x x x x 

ოფისის ხარჯები x x x x 

      
   

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

უზრუნველყოფილია კულტურის ცენტრის გამართული მუშაობა მიმართულებების შესაბამისად. 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

უზრუნველყოფილია 

კულტურის ცენტრის 

გამართული მუშაობა 

მიმართულებების 

შესაბამისად. 

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის 

ჯგუფებში 

ჩართულობა 

75 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

ანგარიში 

ადგილობრივი და 

უცხოელი 

ტურისტები 

4000 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

ანგარიში 

წიგნადი ფონდით 

დაინტერესება 
2000 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

ანგარიში 

საკლუბო 

დაწესებულებების 

მუშაობა, 

ღონისძიებები 

37 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

ანგარიში 

შემოქმედებითი 

კოლექტივების 

რეპერტუარის 

გამრავალფეროვნება 

4 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

წლის 

განმავლობაში 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

კულტურის 

ცენტრი 

ანგარიში 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორფორფორფორმამამამა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 01 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება:  :  :  :      

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება 

      
   

ქვქვქვქვეპროგრამისეპროგრამისეპროგრამისეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 86 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

ჯამიჯამიჯამიჯამი    86 00086 00086 00086 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება, მოსახლეობის ჩართულობა და ტრადიციების 

შენარჩუნება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: _ საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-

მათი გახსენება; _ კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები, სეზონის გახსნა. მაჭახლისა და სარფის მუზეუმების 

შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება და შესაბამისი ბუკლეტების დამზადება, მუზეუმების 

კვირეულის ორგანიზება; _ შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები გენდერის მიმართულებით; _ 

მუნიციპალიტეტის რეწვის ოსტატების ხელშეწყობის პროგრამა; _  პროგრამების დაფინანსება სკოლამდელი 

განათლების ხელშეწყობის მიზნით; _ სოფლის ღვაწლმოსილ ადამიანებთან შეხვერა, დაჯილდოება; _ სახალხო, 

დამოუკიდებლობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება; _ ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და 

პატარა თითები”; _ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლის ღონისძიებების დაფინანსება; _ ხელვაჩაურის საჯარო 

სკოლებს შორის შემეცნებით-გასართობი ღონისძიებების თანადაფინანსება; _ ხელვაჩაურის თოჯინების სახალხო 

თეატრის ხელშეწყობის თანადაფინანსება, ,,თოჯინების დღე". თოჯინების სახალხო თეატრის 30 წლის 

იუბილესთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზება; _ ბიბლიოთეკის, წიგნის ავტორთა და გამომცემელთა 

დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, "წიგნის კვირეული"-ს ფარგლებში  საიბილეო მწერლების ი. 

გრიშაშვილისა და მ. მაჭავარიანის პოეზის საღამოს ჩატარება; _ მასწავლებლის საერთაშორისო დღის და 

კონფერენციის ორგანიზება; _ საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა 

მემორიალების შემკობა-მათი გახსენება 
5 140 700 



კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები, სეზონის გახსნა. 

მაჭახლისა და სარფის მუზეუმების შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება და 

შესაბამისი ბუკლეტების დამზადება, მუზეუმის კვირეულის 

ორგანიზება 

8 762,5 6 100 

შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები გენდერისგენდერისგენდერისგენდერის    

მიმართულებით 
10   3 000 

სახალხო, დამოუკიდებლობისა და საერთაშორისო 

ღონისძიებების ორგანიზება 
    31 000 

ფოლკლორული ღონისძიებების ორგანიზება, საკლუბო 

ანსამბლების დათვალიერება, რეწვის ოსტატების 

ხელშეწყობა, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის 

მიღება, კულტურის მუშაკების ღონისძიების ორგანიზება 

    13 800 

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამების 

განხორციელება 
    2 500 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამების 

განხორციელება 
    15 900 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამების 

განხორციელება 
    3 500 

შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდაჭერა     7 000 

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება 1 2 500 2 500 

ჯამიჯამიჯამიჯამი                    86 00086 00086 00086 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

საქართველოს მთლიანობისათვის 

დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-მათი 

გახსენება 

X X X X 

კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები, 

სეზონის გახსნა. მაჭახლისა და სარფის 

მუზეუმების შესახებ საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელება და შესაბამისი 

ბუკლეტების დამზადება, მუზეუმის 

კვირეულის ორგანიზება 

X X X X 

შემეცნებით-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები გენდერის მიმართულებით 
X X X X 

სახალხო, დამოუკიდებლობისა და 

საერთაშორისო ღონისძიებების 

ორგანიზება 

X X X X 



ფოლკლორული ღონისძიებების 

ორგანიზება, საკლუბო ანსამბლების 

დათვალიერება, რეწვის ოსტატების 

ხელშეწყობა, ტურისტულ გამოფენებში 

მონაწილეობის მიღება, კულტურის 

მუშაკების ღონისძიების ორგანიზება 

  X X X 

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის 

პროგრამების განხორციელება 
X X X   

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის 

პროგრამების განხორციელება 
X X X X 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის 

პროგრამების განხორციელება 
  X X   

შემოქმედებითი კოლექტივების 

მხარდაჭერა 
  X X X 

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება       X 

          

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართული ადამიანების მოტივაციის ამაღლება 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

 



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ჩატარდება სოფლად 

ფოლკლორული და 

ღვაწლმოსილი ადამიანების 

ხსოვნის საღამო 

რაოდენობა 20 რაოდენობა 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახურის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტის და 

ტურიზმის 

განყოფილება 

წლის 

განმავლობაში 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 

ჩატარდება სკოლამდელი 

განათლების ხელშეწყობის 

ღონისძიება 

აღსაზრდელთა 

რაოდენობა 
90 რაოდენობა 

წლის 

განმავლობაში 
მონიტორინგი 

მოხდება ხელვაჩაურის 

ტრადიციების, 

ფოლკლორული შემოქმედების 

და კერძების წარმოჩენა 

ღონისძიებებზე 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა 
9 რაოდენობა 

წლის 

განმავლობაში 
მონიტორინგი 

ზოგადი და სახელოვნებო 

განათლების მიმართულებით 

განხორციელდება შემეცნებით 

- გასართობი ღონისძიებები 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა 
350 რაოდენობა 

წლის 

განმავლობაში 
მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პრიორიპრიორიპრიორიპრიორიტეტისტეტისტეტისტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 02 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელგანმახორციელგანმახორციელგანმახორციელებელიებელიებელიებელი::::    

     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
     

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების 

წახალისება,  ახალგაზრების  შესაძლებლობების რეალიზება  და მათი  სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების 

ხელშეწყობა; 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

- ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი 

პროექტების მხარდაჭერა 

165 000165 000165 000165 000    40 000 45 000 40 000 40 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    165 000165 000165 000165 000    40 00040 00040 00040 000    45 00045 00045 00045 000    40 00040 00040 00040 000    40 00040 00040 00040 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მომომომოსალოდნელისალოდნელისალოდნელისალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო . უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები; 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



 

ქვეპქვეპქვეპქვეპროგრამისროგრამისროგრამისროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური) 

მოგროვებ

ის 

მეთოდი   
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2021 

წელი 

შექმნილია 

ახალგაზრდების 

განვითარებაზე 

ორიენტირებული  

გარემო, 

უზრუნველყოფილია 

ახალგაზრდების 

საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში 

ჩართულობა და 

ხელშეწყობილია მათი  

სამოქალაქო 

ინიციატივები; 

ახალგაზრდების 

ინიციატივით 

განხორციელებუ

ლი პროექტების 

რაოდენობა 

8 10 12 15 15 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა 

განყოფილება 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორი

ნგი 

შემოქმედებითი 

და გასართობი 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

30 35 35 40 40 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა 

განყოფილება 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორი

ნგი 

ახალგაზრდობის 

ცენტრში 

ჩართული 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა 

3200 3600 3700 3500 3800 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა 

განყოფილება 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

მონიტორი

ნგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 
    

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 02 

  

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
   

პროგრპროგრპროგრპროგრამისამისამისამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    
2019 2019 2019 2019 

წელიწელიწელიწელი      

მუნიციპალური ბიუჯეტი 40 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა            40 00040 00040 00040 000    
  

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    დაგეგმილიადაგეგმილიადაგეგმილიადაგეგმილია:::: 

- ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 

მხარდაჭერა; ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, 

სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას  და  

საზოგადოებრივი  ცხოვრების  ყველა  სფეროში  აქტიურად  ჩართვას,  ინტეგრაციას, ისეთი 

კომპეტენციების შეძენას, როგორიცაა ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები, არაფორმალური 

განათლების მიღება. 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 

მხარდაჭერა. 

შეხვედრებისაშეხვედრებისაშეხვედრებისაშეხვედრებისა    დადადადა    სემინარებისსემინარებისსემინარებისსემინარების    ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება.... ჩატარდება სხვადასხვა შეხვედრები და სემინარები,  

რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების   სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. მათი 

უნარების და კომპეტენციების  გავითარებას. დაგეგმილია შემდეგი სახის ღონისძიებები:                                                                                              

- შემეცნებითი ტურები;                                                                                                                                                                                        

- საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა;                                                                                          

- პიროვნული განვითარების ტრენინგები,  სასწავლო კურსები და შემეცნებითი ღონისძებები;                                                                                                    

- გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და სხვა მნიშვნელოვანი აქტიობები.                                                                      

_ ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი სპეკტაკლის დადგმა, პრემიერა.                                                                                                                            

_ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები.                                  

_ ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების (წიგნის, კინო, ინტელექტუალური) ფარგლებში 

აქტივობების ჩატარება, პიროვნული განვითარების ტრენინგების, კომპიუტერის პროგრამების 

შემსწავლელი კურსის ჩატარება.                                                                                                                            

_ ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა.                                                                                                                            

_ ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და სხვადასხვა პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის 

მუშაობის ანგარიშის წარდგენა და ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების დამზადება. 



  
  

      

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    

პროდუქტებიპროდუქტებიპროდუქტებიპროდუქტები    

რაოდენორაოდენორაოდენორაოდენო

ბაბაბაბა    

ერთერთერთერთ. . . . საშსაშსაშსაშ. . . . 

ფასიფასიფასიფასი    

სულსულსულსულ    

((((ლარილარილარილარი))))    

პიროვნული განვითარების ტრენინგები,  სასწავლო 

კურსები და შემეცნებითი ღონისძებები 
10 420 4 200 

შემეცნებითი ტურების დაფინანსება 4 1 450 5 800 

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა.   8 500 4 000 

ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი სპეკტაკლის 

დადგმა, პრემიერა. ჩვენება სასოფლო კლუბებში (2 

კლუბი) 

1   5 000 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები.   
4   3 000 

ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების (წიგნის, კინო, 

ინტელექტუალური) ფარგლებში აქტივობების ჩატარება,  

კომპიუტერის პროგრამების შემსწავლელი კურსის 

ჩატარება 

52   11 300 

საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი 

თარიღების აღნიშვნა 
1 2 400 2 400 

ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და სხვადასხვა 

პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის მუშაობის ანგარიშის 

წარდგენა და ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების 

დამზადება. 

5   4 300 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა                            40 00040 00040 00040 000    

                                                

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალ

ი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტალი 

პიროვნული განვითარების ტრენინგები,  

სასწავლო კურსები და შემეცნებითი 

ღონისძებები 

X X X X 

შემეცნებითი ტურების დაფინანსება     X   

ახალგაზრდული ინიციატივების 

მხარდაჭერა.   
X X     

ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი 

სპეკტაკლის დადგმა, პრემიერა. ჩვენება 

სასოფლო კლუბებში (2 კლუბი) 

  X X   

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა ინკლუზიასთან დაკავშირებული 

აქტივობები.   

X X X X 



ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების 

(წიგნის, კინო, ინტელექტუალური) 

ფარგლებში აქტივობების ჩატარება,  

კომპიუტერის პროგრამების შემსწავლელი 

კურსის ჩატარება 

X X X X 

საერთაშორისო და ეროვნული 

მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა 
    X X 

ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და 

სხვადასხვა პროგრმაბეის შეთავაზება, 

ცენტრის მუშაობის ანგარიშის წარდგენა და 

ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების 

დამზადება. 

X X X X 

      
   

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული  სივრცე, განხორციელებულია 

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები, ჩატარებულია საჭირო ტრენინგები და 

საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიებები 

            

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

 



    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენე

ბელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგ

ებელი 

(საბიუჯეტ

ო 

ორგანიზა

ცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

შექმნილია 

ახალაზრდების 

საჭიროებებზე 

მორგებული  

სივრცე, 

განხორციელებულია 

ახალგაზრდების 

მიერ ინიცირებული 

პროექტები, 

ჩატარებულია 

საჭირო ტრენინგები 

და 

საგანმანათლებლო 

შემეცნებითი 

ღონისძიებები 

ცენტრის ბაზაზე შექმნილი 

საინიციატივო ჯგუფების მიერ 

წარმოდგენილი პროექტების 

რაოდენობა (არანაკლებ) 

8 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა განყოფილება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერიის 

განათლები

ს და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგ

ი 

სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული 

ახალგაზრდების წახალისება 
2000 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა განყოფილება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერიის 

განათლები

ს და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგ

ი 

წლის განმავლობაში ორგანიზებული 

ტრენინგის/სემინარების/შეხვედრების 

რაოდენობა 

40 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახურის 

ახალგაზრდულ 

საქმეთა განყოფილება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერიის 

განათლები

ს და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგ

ი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 03 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

      
პპპპროგრამისროგრამისროგრამისროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წლები 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-

პატრონობა, სასპორტო სკოლის დაფინანსება და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 

- ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა; 

- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                                          

- სპორტული ღონისძიებები 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 1 788 2001 788 2001 788 2001 788 200    438 200 450 000 450 000 450 000 

სპორტული ღონისძიებები 138 000138 000138 000138 000    33 000 35 000 35 000 35 000 

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 334 000334 000334 000334 000    79 000 85 000 85 000 85 000 

სპორტული ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია 
0000            

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    2 260 2002 260 2002 260 2002 260 200    550 200550 200550 200550 200    570 000570 000570 000570 000    570 000570 000570 000570 000    570 000570 000570 000570 000    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა. ჩატარდება სპორტული 

ღონისძიებები და დაფინანსდება სასპორტო სკოლის მწვრთნელების სამუშაო პირობები 

      
დამდამდამდამატებითიატებითიატებითიატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     



 
 

           პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები        

 
          

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცი

ა, 

სამსახური) 

მოგროვების 

მეთოდი 

  
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

სასპორტო სკოლის 

მუშაობის ხელშეწყობა 

მიღწეული 

სპორტული 

შედეგები 

          რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაუ

რის 

სასპორტო 

სკოლა 

ხელვაჩაური

ს მერიის 

განათლების 

და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგ

ი 

სპორტული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

          რაოდენობა 

ხელვაჩაური

ს მერიის 

განათლების 

და 

კულტურის 

სამსახურის 

განათლების, 

კულტურის 

და სპორტის 

განყოფილებ

ა 

ხელვაჩაური

ს მერიის 

განათლების 

და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგ

ი 

რეაბილიტირებული 

და განახლებულია 

მუნიციპალური 

სპორტული 

ინფრასტრუქტურა. 

რეაბილიტირებ

ული 

სპორტული 

მოედნების 

რაოდენობა 

          რაოდენობა 

ხელვაჩაუ

რის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

მონიტორინგ

ი 



 

ქვექვექვექვეპროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სპორტისსპორტისსპორტისსპორტის    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    ხელშეწყობახელშეწყობახელშეწყობახელშეწყობა    

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 03 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 438 200 
  

სხვა წყარო   
  

ჯამიჯამიჯამიჯამი    438 200438 200438 200438 200    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. _ სპორტსმენების და 

მწვრთნელების გასვლითი ღონისძიებების დაფინანსება.  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ძირითადი არსია  ბავშთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება და ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა,სპორტის პოპულარიზაცია მოსახლეობის ფართო ფენებში, 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტულ -გამაჯანსაღებელ სექციებში, ბავშვთა და მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სასკოლო შეჯიბრებების გამართვა. სპორტის  

სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება, ვეტერანი სპორტსმენებისა და 

შეზღუდული შესძლებლობების მქონე პირთა მონაწილეობით.   

                

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობ

ა 

ერთ. საშ. 

ფასი 
სულ (ლარი) 

შრომის ანაზღაურება 69 374 309420 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 1200 1200 

მივლინება     67500 

ოფისის ხარჯები     39080 

სამედიცინო ხარჯები     1000 

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები     15000 

ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები     5 000 



ჯამიჯამიჯამიჯამი                    438 200,0438 200,0438 200,0438 200,0    

      ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორგანხორგანხორგანხორციელებისციელებისციელებისციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 
2 

კვარტალი 

3 

კვარტალი 
4 კვარტალი 

მართვა-ადმინისტრირება X X X X 

 ოფისის ხარჯები X X X X 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა  და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა შეხახვის 

ხარჯები 

X X X X 

არასაბიუჯეტო შემოსავლები X X X X 

                

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა  

                

    

    

  

 



 
 
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები  

 
                            

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

უზრუნველყოფილია 

სასპორტო სკოლისა 

და სპორტული 

დარბაზებში 

სახეობების 

გამართული 

ფუნქციონირება  

სპორტულ 

წრეებში 

ბავშვების 

რაოდენობა 

700 რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

სასპორტო 

სკოლა 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 03 02 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

სპორტული ღონისძიებები 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 33 000 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            33 00033 00033 00033 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჩართულობა და სხვადასხვა სახის ტურნირებზე 

სპორტსმენების და მწვრთნელების მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია:  _ სპორტული ღონისძიებები სლოგანით ,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი 

ცხოვრების წესით"   მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასაკის მიხედვით სპორის სახეობებში;  _ ,,სპორტის  დღეს"თან და 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკავშირებით სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის მუშაკების 

დაჯილდოება; _ ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში; _ სახეობებში ადგილობრივი 

ღონისძიებების დაფინანსება: 1. ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2. ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ ფერცელიძეების, 

ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, ზ.ბოლქვაძის; 3. ძიუდოში ნ.კირკიტაძის; 4. ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი ჩხაიძის, 5. 

ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6. მშვილდოსნობაში ხ.ნარიმანიძის და ა.დიასამიძის; 7. ხელბურთში ო.ბოლქვაძის 

ტურნირების ორგანიზება. _ სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობის" სპორტული ღონისძიების ორგანიზება. _ 

მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება.  

      

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სპორტული ღონისძიებები სლოგანით ,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი 

ცხოვრების წესით"   მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასაკის 

მიხედვით სპორის სახეობებში;   

18 500 9 000 



,,სპორტის  დღეს"თან და საქართველოს დამოუკიდებლობის 

დაკავშირებით სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, 

სპორტის მუშაკების დაჯილდოება 

2 1 750 3 500 

ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში, ღონისძიებების ორგანიზება 
18 139 2 500 

სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების დაფინანსება: 1. 

ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2. ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ 

ფერცელიძეების, ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, ზ.ბოლქვაძის; 3. 

ძიუდოში ნ.კირკიტაძის; 4. ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი 

ჩხაიძის, 5. ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6. მშვილდოსნობაში 

ხ.ნარიმანიძის და ა.დიასამიძის; 7. ხელბურთში ო.ბოლქვაძის 

ტურნირების ორგანიზება. 

11 1 527 16 800 

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობის" სპორტული ღონისძიების 

ორგანიზება 
1 1 200 1 200 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            33 00033 00033 00033 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

სპორტული ღონისძიებები სლოგანით 

,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით"   

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასაკის 

მიხედვით სპორის სახეობებში;   

x x x x 

,,სპორტის  დღეს"თან და საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დაკავშირებით 

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, 

სპორტის მუშაკების დაჯილდოება 

  x     

ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში, ღონისძიებების ორგანიზება 
  x   x 

სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების 

დაფინანსება: 1. ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2. 

ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ 

ფერცელიძეების, ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, 

ზ.ბოლქვაძის; 3. ძიუდოში ნ.კირკიტაძის; 4. 

ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი ჩხაიძის, 5. 

ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6. მშვილდოსნობაში 

ხ.ნარიმანიძის და ა.დიასამიძის; 7. ხელბურთში 

ო.ბოლქვაძის ტურნირების ორგანიზება. 

x x x x 

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობის" 

სპორტული ღონისძიების ორგანიზება 
    x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

გაიზრდება სპორტის სახეობებში ჩართული ადამიანების რაოდენობა  

 



    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

გაიზრდება 

სპორტის 

სახეობებში 

ჩართული 

ადამიანების 

რაოდენობა  

სპორტული 

მიღწევები 
სპორტის სახეობები რაოდენობა 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

სასპორტო 

სკოლა 

წლის 

განმავლობაში 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 

ჩატარებული 

სპორტული 

ღონისძიებები წლის 

განმავლობაში 

4000 ადამიანი 

ა(ა)იპ 

ხელვაჩაურის 

სასპორტო 

სკოლა და 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური 

წლის 

განმავლობაში 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების 

და კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    05 03 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა"  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 79 000 
  

სხვა წყარო   
  

ჯამიჯამიჯამიჯამი    79 00079 00079 00079 000    
  

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია პროფესიულ დონეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბის ბაზაზე არსებული ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა. 

კლუბის მიერ შესაბამის ტურნირებში მონაწილების მიღება. 

      
   

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება 
    66 600 

ბავშვთა ორი ჯგუფის სახელფასო 2 350 8 400 

ბავშვთა ჯგუფების გასვლითი თამაშების ხარჯები     4 000 

ჯამიჯამიჯამიჯამი                    79 00079 00079 00079 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება 
x x x x 

ბავშვთა ორი ჯგუფის სახელფასო x x x x 



ბავშვთა ჯგუფების გასვლითი თამაშების 

ხარჯები 
x x x x 

 
      

  
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  

ხელშეწყობილია ფეხბურთის სპორტის განვითარება და უზრუნველყოფილია საფეხბურთო კლუბის მონაწილეობა 

შესაბამის ტურნირებში 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



 

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა" 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ხელშეწყობილია 

ფეხბურთის 

სპორტის 

განვითარება და 

უზრუნველყოფილია 

საფეხბურთო 

კლუბის 

მონაწილეობა 

შესაბამის 

ტურნირებში 

შეჯიბრებაზე 

მაყურებელთა 

რაოდენობა 

500 რაოდენობა 

შპს 

,,საფეხბურთო 

კლუბი 

მაჭახელა" 

ჩატარების 

გრაფიკის 

შესაბამისად 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 

სპორტში ჩართული 

ბავშვების რაოდენობა  
30 რაოდენობა 

შპს 

,,საფეხბურთო 

კლუბი 

მაჭახელა" 

ჩატარების 

გრაფიკის 

შესაბამისად 

მერიის 

განათლების და 

კულტურის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 
    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    
 

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     
ჯანმრთელობის დაცვა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    გგგგანხორციელებისანხორციელებისანხორციელებისანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წწ 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება  და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის 

პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება.  ჯანმრთელობის 

დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სადიცინო დახმარება 

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირთათვის  

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერჯერადი მატერიალური დახმარება  

  

  

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 

267 865267 865267 865267 865    66 565 67 100 67 100 67 100 

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 
92 66792 66792 66792 667    22 667 23 500 23 500 23 000 



დიალიზის ცენტრების პაციენტთა 

სატრანსპორტო კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა 

111 146111 146111 146111 146    27 146 28 000 28 000 28 000 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი 

სადიცინო დახმარება 
624 328624 328624 328624 328    154 627 156 567 156 567 156 567 

პარკინსონით დაავადებულ პირთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა  

119 145119 145119 145119 145    29 445 29 900 29 900 29 900 

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 

68 17268 17268 17268 172    16 272 17 300 17 300 17 300 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

მომსახურება მძიმე ფსიკიკური 

აშლილობის მქონე პირთათვის  

317 400317 400317 400317 400    85 200 77 400 77 400 77 400 

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში 

ჩართულ ბენეფიციართა 

ტრანსპორტირების ხელშეწყობა 

267 640267 640267 640267 640    66 640 67 000 67 000 67 000 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა 

ერჯერადი მატერიალური დახმარება  
4 0004 0004 0004 000    1 000 1 000 1 000 1 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    1 872 3631 872 3631 872 3631 872 363    469 562469 562469 562469 562    467 767467 767467 767467 767    467 767467 767467 767467 767    467 267467 267467 267467 267    

      
   

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა  

პრევენცია და მკურნალობა 

  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
     



    

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 
გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცი

ა, 

სამსახური) 

მოგროვების 

მეთოდი 

  

2018 

წელი 

(საბაზო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 
2021წელი 

2022 

წელი 
        

გაზრდილია 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობა, 

უზრუნველყოფილია 

დაავადებათა 

მკურნალობა, 

გამწვავებებისა და 

რეციდივების 

თავიდან აცილება.  

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელზეც 

ვრცელდება 

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

შეღავათები 

21 600 
30 

101 

30 

101 
10 342 15 400 რაოდენობა 

  ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

 

ხელვაჩაური

ს მუნიციპა

ლიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელო

ბისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 

ჯანმრთელობის 

დაცვის პროგრამაში 

ბენეფიციართა 

ჩართულობის %-ლი 

მაჩვენებელი 

  90 80 80 80 % 

  ხელვაჩაურისმუნიც

იპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

  ხელვაჩაურ

ის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელო

ბისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 

          



 
 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 66 565 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            66 56566 56566 56566 565    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.  ჯანმრთელობის 

მდგომარეობისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

   ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანების უმეტესი ნაწილი შეზღუდული შესაძლებლობისა, რომლებიც 

მუდმივად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მკურნალობის დროებითი ან 

ხანგძლივი შეწყვეტა იწვევს დაავადების გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. 

      
   

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 
127 524 66 565 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            127127127127            66 56566 56566 56566 565    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  



ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან უწყვეტად მედიკამენტებით.  

        
  

დამატებითდამატებითდამატებითდამატებითიიიი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

   1. ქვეპროგრამით  მომსახურეობა გაეწევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს.   2. 

ცალკეული მედიკამენტების რაოდენობრივი და  ფინანსური განაწილება სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და 

პროგრამის მსვლელობის დროს მოსალოდნელია არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში მედიკამენტების 

ჩამონათვალში რაოდენობის ცვლა.                                                                                                                       3. შესყიდვა 

განხორციელდება ,, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მიმწოდებლის 

დაფინანსება განხორციელდება მერიასა და სააფთიაქო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 

პირობებით, ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, არაუმეტეს ხელშეკრულებით 

დამტკიცებული დაფინანსების მოცულობისა.    4.მედიკამენტის გასაცემი რაოდენობა განისაზღვრება ფორმა IV-

100/ა მითითებული მედიკამენტების მიხედვით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მედიკამენტების 

ჩამონათვალის ფარგლებში.    5. ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი 

დოკუმენტაცია:     1. განცხადება მერის სახელზე;     2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;     3. ცნობა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;     4. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტავია,    5. 

თანხის გადარიცხვა  მომწოდებლისათვის განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოცულობის ფარგლებში. 

 



    

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

        

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მედიკამენტებით  

უზრუნველყოფილი 

ბენეფიციარები 

ქვეპროგრამის 

ბენეფიციართა საერთო 

რაოდენობა 

127  რაოდენობა 

ხელვაცაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



    

 
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

   
ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    

   
დასახელება 2019 წელი 

  
მუნიციპალური ბიუჯეტი 22 667 

  
სხვა წყარო 0 

  
სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            22 66722 66722 66722 667    

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

   

სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

   
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის მაშტაბით პირველადი ჯანდაცვის 

ცენტერბისათვის (ე.წ ექიმის ჩანთის) პირველადი დახმარების მედიკამენტებით, შესახვევი  მასალითა და 

სადიაგნოსტიკო საშუალებებით უზრუნველყოფა. ექიმის კაბინეტების კომუნალური ხარჯებითა და 

იჯარის თანხის ანაზღაურება.  

მომსახურების სახეები 

 პჯდ ცენტრის 

სამედიცინო 

კაბინეტების 

რაოდენობა 

ერთეულის 

ფასი 

თვეთა 

რაოდენობა 
სულ   

ელექტროენერგიის 

ხარჯი 9  პჯდ 

ცენტრისათვის 
20 20 12 4800   

იჯარა 
2 91 12 2184   

მედიკამენტაბის ხარჯი 
31 42,158 12 15682,776   

სულ 22666,776   

დასახელება 

რაოდენობა 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი

) 

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა 14 1 619,1 22 667 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 



სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            14141414            22 66722 66722 66722 667    

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    

   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 
3 

კვარტალი 

4 

კვარტ

ალი 

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 
X X X X 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2018 (2018 (2018 (2018 წელიწელიწელიწელი))))    

  

სამედიცინო რისკების მინიმუმამდე შემცირება, დაავადებათა დროული გამოვლენა და დროული 

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვომობის გაზრდა. 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

  

   1.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მომსახურებუთ ისარგებლებს ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა.                                                                                                                 

  2. შესყიდვა განხორციელდება ,, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

მიმწოდებლის დაფინანსება განხორციელდება მერიასა და სააფთიაქო დაწესებულებას შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით, წელიწადში ორჯერ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს 

მოცულობით, არაუმეტეს ხელშეკრულებით დამტკიცებული დაფინანსების მოცულობისა.   

 3. კომუნალური მომსახურების და იჯარის ანაზღაურება განხორციელდება ყოველთვიურად. 

   



    

    
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

პირველადი ჯანდაცვის 

(ამბულატორიული) ცენტრების 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
14  რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 04 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
დიალიზის ცენტრების პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 27 146 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            27 14627 14627 14627 146    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპოტრით უზრუნველყოფა  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიალიზზე 

მყოფი პირები, ყოველთვიურად 13 სიანსის ტრანსპორტირების თანხის ანაზღაურებით. 

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით 

უზრუნველყოფა 
32 848 27 146 

სუსუსუსულლლლ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            27 14627 14627 14627 146    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

დიალიზით მოსარგებლე პირთა 

ტრანსპორტირების ხარჯით 

უზრუნველყოფა 

X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  



   1.ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამების შესაბამისად შესრულებული 13 სიანსის 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფის თანხის ჩარიცხვა ბენეფიციარზე თანმხლებ პირთან ერთად;    2. ბენეფიციარს 

აქვს  სამედიცინო ცენტრის არჩევის უფლება;    3. თანხის დაანგარიშება ხდება საცხოვრებელი ადგილიდან 

სამკურნალო დაწესებულებამდე ორმხრივად, გადასადგილებელი ტრანსპორტის (სამარრუტო ტაქსის) საფასურის 

მიხედვით.  4. ნებისმიერი მიზეზით ჰემოდიალიზის პროცესის შეჩერების ფაქტის შეტყობინების ვალდებულება 

ეკისრება მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროს 

სპეციალისტს შესაბამის ადმინისტაციულ ერთეულში.  5. გადაადგილების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად, 

უნაღდო ანგარიშსწორებით ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით. 



 
 
 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

                      

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

დიალიზით 

მოსარგებლე  პირთა 

სატრანსპორტო 

კომპენსაციით 

უზრუნველყოფა 

 ქვეპროგრამის 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

32  რაოდენობა 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

ყოველკვარტ

ალურად 

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

  



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 06 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სადიცინო დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 154 627 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            154 627154 627154 627154 627    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ააააღწერაღწერაღწერაღწერა::::    
   

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 47 მედდის სამედიცინო მომსახურების შესყიდვის 

განხორციელება, მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა პირველადი დახმარების საჭირო 

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. 

მომსახურების სახე რაოდენობა 
ერთეული 

ფასი 
თვე სულ თანხა 

  

მედდების მომსახურების 

ანაზღაურება 
47 250 12 141000 

მედიკამენტებით და 

სამედიცინო 

დანიშნულების საგნებით 

უზრუნველყოფა 

31 36,63 12 13626,36 

სულ 154626,36 

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სადიცინო დახმარება 31 4 988 154 627 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            154 627154 627154 627154 627    

      
   



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი 

სადიცინო დახმარება 
X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

სამედიცინო რისკების შემცირება მოსახლეობისათვის პირველადი დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

   ქვეპროგრამით ხორციელდება 31 სამედიცინო პუნქტში დასაქმებული 47 მედდის მონაწილეობით სოფლის 

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება როგორც ბინაზე, ასევე სამედიცინო ცენტრში. ხდება სამედიცინო 

დოკუმენტაციის წარმოება პროგრამის ფარგლებში.  

  ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოდგენილი ანგარიშების შესაბამისად  ხდება 47 მედდის ყოველთვიური 

ხელფასით უზრუნველყოფა.  

 პროგრამით გათვალისწინებული შესყიდვები განხორციელდება ,, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 



    

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

    
                

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები 
სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებ

ელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცი

ა) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

სამედიცინო 

ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა და 

ჯამრთელობის 

რისკების შემცირება 

გაწეული მომსახურებით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

31 
 

რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალი

ტეტის მერიის 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

კვარტალ

ურად 

ხელვაჩაური

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელო

ბისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 06 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 29 445 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            29 44529 44529 44529 445    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სამედიცინო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::          

               

   ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში მედიკამენტები მიწოდება სოციალური სატატუსის 

შეუზღუდავად 

      
   

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  
40 736,1 29 445 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            29 44529 44529 44529 445    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

პარკინსონით დაავადებულ პირთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა  

X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დაავადებათა გართულებების თავიდან აცილება სპეციალური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართათვის.  



        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

   1. ქვეპროგრამით  მომსახურეობა გაეწევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს.   2. 

ცალკეული მედიკამენტების რაოდენობრივი და  ფინანსური განაწილება სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და 

პროგრამის მსვლელობის დროს მოსალოდნელია არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში მედიკამენტების 

ჩამონათვალში რაოდენობის ცვლა.                                                                                                                       3. შესყიდვა 

განხორციელდება ,, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მიმწოდებლის 

დაფინანსება განხორციელდება მერიასა და სააფთიაქო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 

პირობებით, ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, არაუმეტეს ხელშეკრულებით 

დამტკიცებული დაფინანსების მოცულობისა.    4.მედიკამენტის გასაცემი რაოდენობა განისაზღვრება ფორმა IV-

100/ა მითითებული მედიკამენტების მიხედვით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მედიკამენტების 

ჩამონათვალის ფარგლებში.    5. ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი 

დოკუმენტაცია:     1. განცხადება მერის სახელზე;     2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;     3. ცნობა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;     4. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტავია,    5. 

თანხის გადარიცხვა  მომწოდებლისათვის განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული   

სამუშაოს მოცულობით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოცულობის ფარგლებში. 

 



    

    

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

                

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შედეგის ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მედიკამენტებით  

უზრუნველყოფილი 

ბენეფიციარები 

 ქვეპროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

40   რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

ყოველკვარტა

ლურად 

 ხელვაჩაური 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგ

ი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 07 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 16 272 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            16 27216 27216 27216 272    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სამედიცინო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

   ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მედიკამენტები მიწოდება სოციალური სატატუსის 

შეუზღუდავად 

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
68 239 16 272 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            68686868            16 27216 27216 27216 272    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განგანგანგანხორციელებისხორციელებისხორციელებისხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალი 
3 კვარტალი 

4 

კვარტალი 

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება სპეციალური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.  

        
  



დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

    1. ქვეპროგრამით  მომსახურეობა გაეწევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, 

რომლებიც აღრიცხვაზე იმყოფებიან 2018 წლიდან ან განცხადებით მოგვმართავენ 2019 წელს გარდა იმ 

ბენეფიციარებისა , რომლებიც არიან ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის" სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეები.       2. შესყიდვა განხორციელდება ,,სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მიმწოდებლის დაფინანსება განხორციელდება 

მერიასა და სააფთიაქო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით, ფაქტიურად 

შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, არაუმეტეს ხელშეკრულებით დამტკიცებული დაფინანსების 

მოცულობისა.    3.მედიკამენტის გასაცემი რაოდენობა განისაზღვრება ფორმა IV-100/ა მითითებული 

მედიკამენტების მიხედვით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მედიკამენტების ჩამონათვალის ფარგლებში.   

4. ბენეფიციარზე მედიკამენტი გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში. 5.ღონისძიებაში ჩასართავად 

ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:    - განცხადება მერის სახელზე;     2. პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა;     3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;     4. ექიმის 

დანიშნულების ფურცელი (რეცეპტი - ფ. #3 ბეჭდით დადასტურებული სარეცეპტურო მედიკამენტების 

შემთხვევაში)  მედიკამენტების  დასახელებით.     6.თანხის გადარიცხვა  მომწოდებლისათვის განხორვიელდება  

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოცულობის 

ფარგლებში. 



 
 
                

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მედიკამენტებით  

უზრუნველყოფილი 

ბენეფიციარები 

 ქვეპროგრამის 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

68   რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

წელიწადში 

ერთხელ 

 ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 09 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირთათვის  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2018 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 85 200 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            85 20085 20085 20085 200    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისრირებული მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი 

სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის 

დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება 

ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. 

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე 

ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირთათვის  
50 1 704,0 85 200 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            85 20085 20085 20085 200    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 
2 

კვარტალი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტალი 

  X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  



დაავადებულ პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა ხანგრძლივი რემისიის პერიოდის 

შენარჩუნაბა 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

ქვეპროგრამით ისარგებლებს: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, 

რომლებსაც აქვთ მძიმე ფსიკიკური აშლილობა. აღნიშნულ პირებს ადგილზე მობილური ბრიგადის მიერ 

ბინაზე გაეწევათ კონსულტაცია და მიეცემათ სამკურნალო სპეციალური მედიკამენტები. დაფინანსება ხდება 

მომწოდებლის მიერ წარმპოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშის შესაბამისად, ხელშეკრულების საფუძველზე.  

 



    

    
    

პრპრპრპროგრამისოგრამისოგრამისოგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელ

ი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

დაავადების რეციდივის 

რისკების შემცირება და 

სტაბილიზაციის პერიოდის 

შენარჩუნება 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

ჩაუტარდათ  

კონსულტაცია და 

მიეწოდათ 

მედიკამენტები  

50  რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

ყოველთვიუ

რად 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 10 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 66 640 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            66 64066 64066 64066 640    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში  ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ტრანპორტირების ხარჯის ანაზღაურება 

დაფინანსება  რეაბილიტაციის 7 კურსი წელიწადში. გათვალისწინებული ფინანსური დახმარება 

ბენეფიციარისთვის დღეში 7 ლარის ოდენობით კურსის ხანგრძლივობა 10 დღე. 

      
   

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში ჩართულ 

ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა 
136 720 66 640,0 

სსსსულულულულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            136136136136            66 64066 64066 64066 640    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციაში 

ჩართულ ბენეფიციართა 

ტრანსპორტირების ხელშეწყობა 

X X X X 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მომომომოსალოდნელისალოდნელისალოდნელისალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან ტრანსპორტირების  ანაზღაურებით. 

        
  



დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტიურად 

მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებით მოსარგებლე 136 ბენეფიციარი.  ღონისძიებაში 

ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:     1. განცხადება მშობლის ან/და  

მეურვის მერის სახელზე;     2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;     3. ბავშვის დაბადების მოწმობა;    3. 

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა;     4. გამცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები.    

5.საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. 

 



    

    
    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
 

    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

ბენეფიციართა 

ტრანსპორტირების 

თანხით უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

136  რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

ჯანმრთელობის დაცვა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 01 11 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერჯერადი მატერიალური დახმარება  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            1 0001 0001 0001 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ფენილკეტონურიით დაავადებული პირის მდგომარეობის გაუმჯობესება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დაავადერბის მქონე პირები, რომლებიც 

მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას. 

      
   

დასახელება 
პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერჯერადი 

მატერიალური დახმარება  
1 1000 1 000,0 

სულსულსულსულ    ქვეპქვეპქვეპქვეპროგრამაროგრამაროგრამაროგრამა            1111            1 0001 0001 0001 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა 

ერჯერადი მატერიალური დახმარება  
X       

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელწელწელწელიიიი))))    
  



ფენილკეტონურიით დავადებული ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

  1.პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარები.  2. 

დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადების საფუძველზე.  3. მშობლის ან/და 

მეურვისგანცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.  4. მშობლის ან/და მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი  

დედანთან ერთად.  5.ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად.  6. ცნობა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა.  7. მშობლის ან/და მეურვის საბანკო რეკვიზიტები. 

 



    

    

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 
    

 

    

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებე

ლი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 

ფენილკეტონურიით 

დაავადებული პირის 

განსაკუთრებული 

საჭიროების კვების 

პროდუქტების 

უზრუნველყოფისათვის 

მატერიალური დახმარება 

ბენეფიციარის 

მიზნობრივი 

უზრუნველყოფა.  

# რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პირველი 

კვარტალი 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

მონიტო

რინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    
ფორფორფორფორმამამამა    

პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა::::    

 სოციალური პროგრამეუზრუნველყოფა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 

   

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

     

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

     

ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პერიოდიპერიოდიპერიოდიპერიოდი::::    2019-2022 წწ 

   
      

   
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

     

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და 

კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

      
   

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
     

პროგრამა უზრუნველყოფს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

მოწყვლადი კატეგორიებისათვის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის 

წევრები და მარჩენალდაკარგულები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), 

მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები და სხვები) სხვა და სხვა სახის სერვისების მიწოდებას და მატერიალურ 

დახმარებას,  უფასო კვებით უზრუნველყოფას. (ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით 

დაკმაყოფილება)  

      
   

პპპპროგრამისროგრამისროგრამისროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი    

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა 

ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 
317 070317 070317 070317 070    77 070 80 000 80 000 80 000 

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა 

ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო 

დღეების ორგანიზება და დახმარება 

20 80020 80020 80020 800    5 200 5 200 5 200 5 200 

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და 

მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

309 000309 000309 000309 000    75 000 78 000 78 000 78 000 

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ 

ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) 

ოჯახებისათვის ერჯერადი დახმარება 

86 00086 00086 00086 000    20 000 22 000 22 000 22 000 



0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის 

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 

ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

100 000100 000100 000100 000    25 000 25 000 25 000 25 000 

0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და 

მეორე ახალშობილზე ერჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

67 20067 20067 20067 200    15 900 17 100 17 100 17 100 

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა 

და მარტოხელა მამა) ერჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

57 00057 00057 00057 000    12 000 15 000 15 000 15 000 

100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახების გაზიფიცირება 
120 000120 000120 000120 000    30 000 30 000 30 000 30 000 

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები 

ოჯახების საცხოვრებელი სახლების 

მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის 

მშენებლობის ხელშეწყობა 

1 320 0001 320 0001 320 0001 320 000    350 000 350 000 320 000 300 000 

სულსულსულსულ    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    2 397 0702 397 0702 397 0702 397 070    610 170610 170610 170610 170    622 300622 300622 300622 300    592 300592 300592 300592 300    572 300572 300572 300572 300    

          
 

საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    
     

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია 

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

     

 



    

    
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები 

    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის ინდიკატორები 

გაზომვის 

ერთეულ

ი 

მონაცემთა 

წყარო 

პასუხისმ

გებელი 

(საბიუჯე

ტო 

ორგანიზა

ცია, 

სამსახურ

ი) 

მოგროვებ

ის 

მეთოდი 

  
2018 წელი 

(საბაზისო) 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2022 

წელი 
        

გაუმჯობესებულია 

საზოგადების 

ცალკული 

კატეგორიების 

სოციალური 

პირობები 

სოციალური 

სერვისების 

მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

90109 56124 58930 61877 64970 
რაოდენო

ბა 

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

 ქ. 

ბათუმის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია  

მონიტორი

ნგი 

სერვისების 

რაოდენობა, 

რომელზეც 

ვრცელდება 

სოციალური 

შეღავათები 

11 14 14 14 14 
რაოდენო

ბა 

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

 ქ. 

ბათუმის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია  

მონიტორი

ნგი 



მატერიალური 

დახმარების  მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

1553 1147 1204 1265 1328 
რაოდენო

ბა 

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

 ქ. 

ბათუმის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია  

მონიტორი

ნგი 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

პროგრამაში ჩართული 

მოსახლეობის 

კმაყოფილების 

ინდექსი 

N/A N/A N/A N/A N/A % 

 ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

 ქ. 

ბათუმის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია  

მონიტორი

ნგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახდასახდასახდასახელებაელებაელებაელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 01 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახოგანმახოგანმახოგანმახორციელებელირციელებელირციელებელირციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 
2018 

წელი   

მუნიციპალური ბიუჯეტი 77 070 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            77 07077 07077 07077 070    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიმიმიმიზანიზანიზანიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის კვებით 

დაკმაყოფილებული უმწეო ოჯახების წევრები. 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად  103 ბენეფიციარისათვის ერთჯერადი კვებით 

უზრუველყოფას, ბენეფიციარებს მოემსახურება საცხოვრებელი ადგილის მიედვით ხელვაჩაურისა და 

მახინჯაურის კვების ობიექტები. 

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენო

ბა 

ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით 

უზრუნველყოფა 
103 2,05 77 070 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            77 07077 07077 07077 070    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალ

ი 

3 

კვარტალ

ი 

4 

კვარტა

ლი 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  



ყოველდღიური უფასო კვებით უზრუნველყოფა შეუფერხებლად 

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

1.პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად 

დაუცველი (65 000- მდე სარეიტინგო ქულით) ოჯახები,  103 ბენეფიციარი.                                                                                                                 

2. უფასო კვების სარგებლობის პერიოდში სარეიტინგო ქულის დროებით შეჩერება არ წარმოადგენს უფასო 

სასადილოთი სარგებლობის  აკრძალვის მიზეზსს იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის ტერიტორიაზე მერის 

ადმინისტრაციულ ურთიერთობებთან წარმომადგენლის მიერ წერილობით წარმოდგენილია 

ბენეფიციარისათვის უფასო კვების განსაკუთრებული საჭიროება.                                                                                       

3.ყოველთვიური მონიტორგის დროს საანგარიშო თვის სრული პეროიდის უმიზეზოდ გაცდენის 

გამოვლენა წარმოადგენს მომსახურების შეწყვეტის საფუძველს.                                                                           

4.ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვა განხორციელდება განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ 

ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:                                                                                                    

--- განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე                                                                                                                             

---პირადობის მოწმობა ასლი დედანთან ერთად                                                                                                                             

-- -ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა.                                              

---საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. 



 
 
 
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    
 

შედეგის ინდიკატორები 
სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

კვებით უზრუნველყოფილ 

ბენეფიციართა რაოდენობა 
103 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

ყოველთვიურად 

 ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციკლასიფიკაციკლასიფიკაციკლასიფიკაციისისისის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 02 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და 

დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 5 200 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            5 2005 2005 2005 200    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ვეტერანთა მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა: 
      

ქვეპროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და 

შეიარაღებული ძალების ვეტერანების,  ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების  და 

მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა. პროგრამა 

ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა 

უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის 

შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს 

კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი 

„გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.  

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ 

მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და 

სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი 

ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარის ოდენობით 

დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. 

დასახელება 1 კვარტალი 
2 

კვარტალი 

3 

კვარტა

ლი 

4 

კვარტა

ლი 

უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება 
x x x   

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა x x x   

გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემა  
x x x x 



            

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიები 

№ 

ქვეპროგრამით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიების დასახელება 

(დეტალურად გაშიფრული) 

ერთეულის 

დასახელება 

რაოდენობ

ა 

ერთეუ

ლის  

ფასი 

სულ 

ღონისძ

იების 

ხარჯი  

(ლარი) 

2019 წელი 

სოციალური უზრუნველყოფა 

1 

 ავღანეთში საომარი 

მოქმედებების დროს 

დაინვალიდებულ მეომრებზე  

ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 

ბენეფიციარ

ი 
2 300 600 

2 

II მსოფლიო ომის 

მონაწილეებზე 9 მაისთან 

დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების 

გაცემა    

ბენეფიციარი 1 500 500 

3 

II მსოფლიო ომში დაღუპულ 

მებრძოლთა ოჯახზე 

ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაცემა    

ბენეფიციარი 2 300 600 

4 

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

დაინვალიდებულ 

ვეტერანებზე  27 სექტემბერთან 

დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების 

გაცემა   

ბენეფიციარი 1 500 500 

4 

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში  

დაღუპულთა ოჯახის 

წევრებზე 27 სექტემბერთან 

დაკავშირებით ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების 

გაცემა   

ბენეფიციარი 5 400 2000 

6 

გარდაცვლილ ვეტერანთა 

ოჯახებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების 

გაცემა 

ბენეფიციარი  4 250 1000 

სულ სოციალური 

უზრუნველყოფა  
        5200 

დამატებითი 

ინფორმაცია 
    



ბ) პროგრამით მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი: 

 

1. სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია აღნიშნულ ბენეფიციართა რაოდენობისა და შესაბამისი კოდის  შესახებ. 

2. საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ 

მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და 

სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვალილ 

ვეტერანთა დაკრძალვის თანხის მოთხოვნაზე გასაცემად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

  1.განცხადება ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, 

  2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობა, 

  3. ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი, 

  4. გარდაცვლილი ვეტერანის მოწმობის ასლი, 

  5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები. 

   



 
 
 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

        
მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

მოწყვლადი 

სოციალური 

კატეგორიების 

წარმომადგენლები 

უზრუნველყოფილნი 

არიან მატერიალური 

დახმარებით  

ვეტერანების 

რაოდენობა, 

რომელზეც 

სადღესასწაულო 

დღეებში გაიცემა 

მატერიალური 

დახმარება 

15 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაცაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 03 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური 

დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2018 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 75 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            75 00075 00075 00075 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი დედების ( ყოველ მე-3  და 

მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებების ერთ-ერთი 

შემადგენელი ნაწილია. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე  შვილზე 500 

ლარით, მეოთხე შვილზე 1000 ლარით,მეხუთე და შემდეგ შვილზე 1500 ლარით დახმარებას. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის 

შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება 
125 600 75 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            75 00075 00075 00075 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 
1 

კვარტალი 
2 კვარტალი 3 კვარტალი 

4 

კვარტალი 



მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და 

მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი 

მატერიალური დახმარება 

x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

მრავალშვიანი დედების ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას ერჯერადი დახმარების გაწევა 

            

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  ოჯახები. 

მესამე და მომდევნო შვილის  შეძენის შემთხვევაში.სხვადასხვა მიზეზით დაგვიანებით მომართვის 

შემთხვევაში ოჯახზე ერთჯერადი დახმარება გაიცემა მხოლოდ 2018 წლის დეკემბერში შეძენილ 

ახალშობილზე.ამავე პერიოდში მოქმედი მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებული სარგოს 

ფარგლებში. დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშცწორებით ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე 

შემდეგი დოკუმ,ენტაციის წარდგენის შემთხვევაში.1.განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. 2. 

მშობლის პირადობის მოწმობა. 3. შვილების დაბადების მოწმობები. 4. განმცხადებლის საბანკო 

რეკვიზიტები. 5. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.                                                                                                                   



 
 
 
 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურშუალედურშუალედურშუალედურიიიი    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

        

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები 
სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვებ

ის 

მეთოდი 

მრავალშვილიანი 

ოჯახების მორალური 

და მატერიალური 

მხარდაჭერა. 

 პროგრამით მოსარგებლე 

ბენეფიციართა რაოდენობა. 
125 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორი

ნგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალურისოციალურისოციალურისოციალური    უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა    

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 04 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერჯერადი 

დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 20 000 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            20 00020 00020 00020 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ( 18 წლამდე ასაკის დავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევა.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედ- მამით ობოლ 

ბავშვთა ოჯახებზე ( 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ( 18 წლამდე ასაკის დავშვები)  და  დედ- 

მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახებზე ( 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. 

აღნიშნული ბენეფიციარებისათვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით, რაც ხელს შეუწყოფს 

მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 
სულ (ლარი) 

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე 

ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერჯერადი დახმარება 
20 1 000 20 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            20 00020 00020 00020 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციეგანხორციეგანხორციეგანხორციელებისლებისლებისლების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 



მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა 

(18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის 

ერჯერადი დახმარება 

x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ( 18 წლამდე ასაკის დავშვები) და  დედ- 

მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახებზე ( 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.  

        
  

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი და დედ-

მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახები.რაოდენობა განისაზღვრება წინა წლის მონაცემებით.დახმარება გაიცემა 19 

მრავალშვილიან დავ 1 დედ-მამით ობოლ ბავშვის ოჯახებზე შემდეგი დოკუმენტაციით.1. განცხადება 

მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.2.მშობლის პირადობის მოწმობის ასლები დედანთან ერთად.3.შვილების 

დაბადების მოწმობის ასლები დედანთან ერთად.4. საბანკო რეკვიზიტები.5. საწიროების შემთხვევაში 

ქორწინების მოწმობა.დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახების დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური 

განცხადებების საფუძველზე შემდეგი დოკუმენტაციით.1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის 

სახელზე.2.ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად.3.მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი 

დედანთან ერთად. 4. მშობლის გარდაცვალების მოწმობების ასლები დედანთან ერთად.5.მეურვეობის 

დამადასტურებელი ცნობა.6. მეურვის საბანკო რეკვიზიტები. 

 



    

    
    

       
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

      
  

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები 
სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვე

ბის 

მეთოდი 

მრავალშვილიანი 

ოჯახების მორალური და 

მატერიალური 

მხარდაჭერა. 

 პროგრამით მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა. 

20 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტო

რინგი 



 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 06 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   

0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 25 000 
  

სხვა წყარო   
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            25 00025 00025 00025 000    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

0-დან 100  000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    

აღწერააღწერააღწერააღწერა::::                        

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 

ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ეთჯერადი მატერიალური დახმარება. 

  
     

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი 
სულ 

(ლარი) 

0-დან  100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

50 500 25 000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            25 00025 00025 00025 000    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 
4 

კვარტალი 



0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის 

წევრის გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით ერჯერადი მატერიალური 

დახმარება 

x x x x 

      
შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  

ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 

            

დამატებიდამატებიდამატებიდამატებითითითითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    
  

დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადების საფუძველზე შემდეგი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენის შემთხვევაში.1.ოჯახის წევრის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.2.განმცხადებლის 

პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად. 3. გარდაცვალების მოწმობის ასლი დედანთან ერთად. 4. 

ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა. 5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები. 6. 

მარტოხელა ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. 

 



    

    
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატინდიკატინდიკატინდიკატორებიორებიორებიორები 
    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

      
  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

სოციალურად 

დაუცველი 

ოჯახების 

მორალური და 

მატერიალური 

მხარდაჭერა 

პროგრამით 

მოსარგებლე ოჯახების 

რაოდენობა 

50 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

ყოველთვიურად 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    
პრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტისპრიორიტეტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება,,,,    რომლისრომლისრომლისრომლის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა:::: 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა    

      
პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 07 

  

      
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

   
0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    
   

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის მერია,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
   

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 15 900 
  

სხვა წყარო 0 
  

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            15 90015 90015 90015 900    
  

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    
   

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0-დან 200000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე პირველ და მეორე 

ახალშობილზე 

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    
   

პროგრამით ისარგებლებს   0-დან 200000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები პირველ და მეორე 

ახალშობილზე  შეძენისას  

      
   

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე 
ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

41 388 15 900 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            15 90015 90015 90015 900    

      
   

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
   

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 



0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე 

ახალშობილზე ერჯერადი მატერიალური დახმარება 
x x x x 

        
  

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    
  

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმინფორმინფორმინფორმაციააციააციააცია    

  

 პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 

ოჯახები.დაფინანსება ხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.2. მშობლის 

პირადობის მოწმობის ასლები დედანთან ერთად.3. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები დედანთან 

ერთად.4. ოჯახის სარეინტინგო ქულის დამადასტურებელი ამონაწერი. 5. განმცხადებლის საბანკო 

რეკვიზიტები.6. საჭიროების შემთხვევაში- ქორწინების მოწმობა და სხვა დოკუმენტაცია. 

 



    

    
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

      
  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების 

მორალური და 

მატერიალური 

მხარდაჭერა. 

 პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა. 

41 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამსახური 

მონიტორინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 09 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      

   ქვექვექვექვეპროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
 

  დასახელება 2019 წელი 

  მუნიციპალური ბიუჯეტი 12 000 

  სხვა წყარო 0 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            12 00012 00012 00012 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

მარტოხელა მშობლის ერჯერადი მატერიალური დახმარება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დაავადერბის მქონე პირები, რომლებიც 

მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) 

ერჯერადი მატერიალური დახმარება 
12 1000 12000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            12 00012 00012 00012 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტა

ლი 

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა 

მამა) ერჯერადი მატერიალური დახმარება 
  x     

        

  შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

  
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა  



      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  შესაბამის სტატუსის მქონე 

პირი. 1. განცხადება მერის სახელზე, 2. გადაწყვეტილება (ცნობა) მარტოხელ მშობლის სტსუსის შესახებ. 3. 

მშობლის პირადობის მოწმობა ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები 4 განმცხადებლის საბანკო 

ნრეკვიზიტი. 



    
    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

  

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვ

ების 

მეთოდ

ი 

მარტოხელ მშობლის ფინანსური 

მხარდაჭერა  

მოსარგებლე პირთა 

რაოდენობა 
12 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტო

რინგი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

    

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 08 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

გაზიფიცირების პროგრამა 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის  

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

      

   ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი::::    
 

  დასახელება 2019 წელი 

  მუნიციპალური ბიუჯეტი 30 000 

სხვა წყარო 0 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            30 00030 00030 00030 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 100000-მდე ქულის მქონე ოჯახებში 

ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსება ერთი წერტის 

გათვალისწინებით (გაზქურამდე) 400 ლარის ოდენობით. 

      

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 

ერთ. 

საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

გაზიფიცირების პროგრამა 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახებისათვის  
75 400 30000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            30 00030 00030 00030 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალი 

3 

კვარ

ტალ

ი 

4 

კვარტალ

ი 

გაზიფიცირების პროგრამა 100000-მდე სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახებისათვის  
x x x x 

        

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    



მოსარგებლე პირთა რაოდენობა  

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  100000-დე სარეიტინგო 

ქულის მქონე ოჯახები. 1. განცხადება მერის სახელზე. 2 სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული 

სარეიტინგო ქულა 3. პირადობის მოწმობის ასლი.3. ბუნებრივი აირის მოწყობილობის მონტაჟის 

ხელშეკრულება.  



 

 
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორინდიკატორინდიკატორინდიკატორებიებიებიები    

  

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

გაზომვის 

ერთეული 

მონაცემთა 

წყარო 
სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვების 

მეთოდი 

გაზიფიცირებული მოსარგებლე 

პირთა რაოდენობა 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

რაოდენობა, 

რომელთა 

ფინანსური 

დახმარება 

განხორციელდა 

75 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის სამსახური 

მონიტორინ

გი 



ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    ფორმაფორმაფორმაფორმა 

პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება, , , , რისრისრისრის    ფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიცფარგლებშიც    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა::::    

სოციალური უზრუნველყოფა 

  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    კოდიკოდიკოდიკოდი::::    06 02 08 

  
  
ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::    

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის 

მშენებლობის ხელშეწყობა 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი::::    

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია,ინფრასტრუქტურის არქიტექურისა და ზედამხედველობის სამსახური 

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    ბიბიბიბიუჯეტიუჯეტიუჯეტიუჯეტი::::    
 

დასახელება 2019 წელი 

მუნიციპალური ბიუჯეტი 350 000 

  სხვა წყარო 0 

  სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა            350 000350 000350 000350 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი::::    

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის 

მშენებლობა უზრუნველყოფს სტიქიური მოვლენებისგან სახლების დაზიანების პრევენციის და მათში მცხოვრებ 

ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს 

      

   ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    აღწერააღწერააღწერააღწერა::::    

   

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების 

პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა 

პრევენციული ღონისძიების (ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. სტიქიური რისკის 

ზონაში მცხოვრებ ოჯახად ჩაითვლება ოჯახი განცალკევებულ საცხოვრებელ ფართზე მოდმივად მცხოვრები 

ნათესავური ან არანათესავური კავშირის მქონე პირთა წრე რომლებიც ერთობლივად ეწევიან შინასამეურნეო 

საქმიანობას (ოჯახი შეიძლება იყოს ერთსულიანი) რომლის საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს სტიქიური რისკის 

ზონაში, მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა 

სიცოცხლეს ჯამრთელობას და მათ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების მიმართ სტიქიური 

მოვლენების პრევენციისათვის განსახორციელებელია ფერსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა.  



სტიქიურისტიქიურისტიქიურისტიქიური    რისკისრისკისრისკისრისკის    ზონაშიზონაშიზონაშიზონაში    მცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრები    ოჯახებისოჯახებისოჯახებისოჯახების    საცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელი    სახლებისსახლებისსახლებისსახლების    მიმართმიმართმიმართმიმართ    ფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრი    ნაგებობისნაგებობისნაგებობისნაგებობის    

მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის    ხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    პროცედურაპროცედურაპროცედურაპროცედურა.      .      .      .                                                                                          1111. 

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების მიერ მერიაში წარმოდგენილი განხცადების განხილვაზე მათი 

საცხოვრებელი სახლის მიმართ ფერსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის განხორციელებაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს მერის მიერ შექმნილი კომისია.                                                                                                                            

2.  2.  2.  2.   კომისის შემადგენლობა მტკიცდება მერის ინდივიდიალური-სამართლებრივი აქტით.                                                                          

3.  3.  3.  3.  კომისია გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებული სტიქიური რისკის ზონაში 

მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერსამაგრი  ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის 

ფარგლებში.                                                                                                                                                                                                                                  

4. 4. 4. 4. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის 

მშენებლობის ხელშწყობა გულისხმობს რისკის ზონაში მცხოვრებ ოჯახებს მიეცეთ  საშუალება ისარგებლონ 

წინამდებარე პროგრამით.                                                                                                                                                                                   

5. 5. 5. 5. მუნიციპალიტეტის მერია ეტაპობრივად მოახდენს განცხადებების განხილვას და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მიღებას.                                                                                                                                                                                                                                   

6.6.6.6.  საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის ხელშეწყობის მსურველთა განხადებებს 

უნდა ერთვოდეს:                                                                                                                                                                                                                  

ა) განმცხადებლის პირადობის ან პასპორტის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი.                                                            

ბ) ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ.                                                                                                                                                    

გ) საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა.                                                                                                                                                                            

დ) სახოვრებელი სახლების მიმართ გერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია.                                                                                                                                                                                                                             

ე) სტიქიური რისკის ზონაში მდებარე საცხოვრებელი სახლის საკუთრების უფლების დამდგენი დოკუმენტი 

(ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, არქივის მიერ გაცემული ცნობა ან კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა 

საკუთრების უფლების დამდგენი დოკუმენტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში.                                                                                                                            

ვ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.        

ზ) ცნობა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართის არარსებობის შესახებ.                                                                                            

თ) შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის თითოეული წევრის შემოსავლების შესახებ განხადების 

მომენტიდან ერთი წლის განმავლობაში.                                                                                                                                                                            

იმ შემთხვევაში თუ კანონმდებლობის შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის მიერ გადამოწმების საფუძველზე აღმოჩნდა 

რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია არის მცდარი განცხადება რჩება განუხილველი რომლის 

მიზეზიც ეცნობება განმცხადებელს დასაბუტებული წერილობითი აქტის მეშვეობით. აღნიშულის თაობაზე 

საჭიროების შემთხვევაში გატარდება კანონმდებლობით გათვაკისწინებული ღონისძიებები.                                                                                    

7. 7. 7. 7. განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი საცხოვრებელი  სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის  მშენებლობის 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებული უნდა იყოს კანონმდებლობის და საინჟინრო 

ნორმების სრული დაცვით შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე და მხოლოდ უნდა ემსახურებოდეს  

საცხოვრებელი სახლის მიმართ არსებული გეოლოგიური რისკების პრევენციულ ღონისძიებებს.                                                                                         

8.  8.  8.  8.  წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს პროექტის ავტორის 

ინჟინერ კონსტრუქტორის  და პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ავტორის მიერ. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციას უნდა ერთვოდეს დეფექტური აქტი  განმარტებითი ბარათი და მითითებული უნდა იყოს შესაბამისი 

გეოლოგიური დასკვნა  რომლის საფუძველზეც შედგენილია პროექტი. ასევე სასურველია პროექტს ჩატარებული 

ქონდეს შესაბამისი ექსპერტიზა.  



9. 9. 9. 9. საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარისხზე    სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.            

10. 10. 10. 10. განმცხადებლის სურვილის შემთხვევაში მერია ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობას განახორციელებს მერიის 

მიერ 2018 წლის 1 იანვრამდე შეძენილი შესაბამისი პროექტით. ასევე სოციალურად დაუცველ 10000 სარეიტინგო 

ქულის მქონე ოჯახების და მაღალი რისკის მქონე გეოლოგიური პროცესების ზონაში მცხოვრები ოგახების 

სურვილის შემთხვევაში ფერდსამაგრი კედლების პროექტს მოამზადებს მერიის შესაბამისი სამსახური.                                                             

11. 11. 11. 11. კომისია ახდენს განხადებების დამუშავებას წინამდებარე წესით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად და 

ღებულობს საბოლოო გადაწყვეტილებას საცხოვრებელი სახლის მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის 

თაობაზე. განცხადების დაკმაყოფილების  ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.                                                                                         

12. 12. 12. 12. მუნიციპალიტეტი არ განიხილავს იმ განაცხადებს:     ა) მუნიციპალიტეტს განხორციელებული აქვს სტიქიური 

რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვებელი სახლის მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა , გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ პრევენციული ღონისძიება (ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა) არასაკმარისია ან განმეორდა 

სტიქიური მოვლენები რაც დასტურდება განმეორებით ჩატარებული კვლევების შედეგად გაცემული შესაბამისი 

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნით. ბ) ოჯახს გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი. გ) ოჯახს გააჩნია 

განხადების მომენტამდე ერთი წლის განმავლობაში 40000- ლარზე მეტი შემოსავალი.  დ) ასევე თუ ოჯახი მიიჩნევა 

ეკომიგრანტად და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებით არ მიიღება შედეგი.                                                                  

13. 13. 13. 13. შესაბამისი გადაწყვეტილება საცხოვრებელი სახლის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებების მიღების 

თაობაზე განაცხადის დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ მიიღება კომისიის სხდომის 

ოქმის სახით. მირებული გადაწყვეტილების შესახებ (დადებითი/უარყოფითი) ეცნობა დაზარალებულს წერილობით 

რომელიც შესაძლებელია გასაჩივრდეს კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                                                                                          

14. 14. 14. 14. განმცხადებელი (მისი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი წევრი ან ოჯახის ერთერთი წამომადგენელი მასზე 

კანონმდებლობით დაგენილი წესით ოჯახის სრულწლოვანი წევრების მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების 

საფუძველზე) ვალდებულია განაცხადოს წერილობითი თანხმობა, საცხოვრებელი სახლის მიმართ ფერდსამაგრი 

ნაგებობის მშენებლობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილი პროგრამის პირობებით.  

სტიქიურიტიქიურიტიქიურიტიქიური    რისკისრისკისრისკისრისკის    ზონაშიზონაშიზონაშიზონაში    მცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრები    ოჯახებისოჯახებისოჯახებისოჯახების    საცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელი    სახლებისსახლებისსახლებისსახლების    მიმართმიმართმიმართმიმართ    ფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრი    ნაგებობისნაგებობისნაგებობისნაგებობის    

მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის    ხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის    კრიტერიუმებიკრიტერიუმებიკრიტერიუმებიკრიტერიუმები....                                  1. 1. 1. 1. აააა) ) ) ) კომისიის 

მიერ განიხილება შემთხვევები როცა სახეზეა მიმდინარე პერიოდში სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების 

საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის აუცილებლობა, რადგანაც საფრთხე 

ექმნება საცხოვრებელ სახლს და საჭიროებს პრევენციულ ღონისძიებებს. ბბბბ))))  საცხოვრებელი სახლების მიმართ 

ფერსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების აუცილებლობას და პრიორიტეტულობას კომისია 

განსაზღვრავს მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით (წარმოდგენილი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის 

საფუძველზე). გგგგ) ) ) ) დახმარება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ოჯახზე განხორციელდება სოფიალური სტატუსის 

გათვალისწინებით სოციალურად დაუცველ (100000 სარეიტინგო ქულა) ოჯახზე სრულად. 100000-დან 200000-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე 90%. 200000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე 70%-ით.       დდდდ) ) ) ) ამ 

მუხლის ბ) პუნქტის საფუძველზე როდესაც სახეზეა მაღალი რისკის ზონაში მქონე გეოლოგიური პროცესი და 

საჭიროებს გადაუდებელ რეაგირებას მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები 

ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა განახორციელოს 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 100%-ით.                                                                                                                                                             

2. 2. 2. 2.  მუნიციპალიტეტის მიერ რისკის ზონაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმართ პრევენციული 

ღონისძიებების განხორციელების დაფინანსების ზღვარი განისაზღვრება 2000-დან 20 000  ლარამდე.                                                                                   

3. 3. 3. 3. ოჯახის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის      საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 20 000 ლაზე ზევით თანაგადახდა განხორციელდეს მათ მიერ. (შენიშვნა 

დანახარჯი უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ პრევენციულ ღონისძიებებს და პროექტი უნდა იყოს გეოლოგიური 

დასკვნის ადეკვატური).                                                                      



სტიქიურისტიქიურისტიქიურისტიქიური    რისკისრისკისრისკისრისკის    ზონაშიზონაშიზონაშიზონაში    მცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრები    ოჯახებისოჯახებისოჯახებისოჯახების    საცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელისაცხოვრებელი    სახლებისსახლებისსახლებისსახლების    მიმართმიმართმიმართმიმართ    ფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრიფერდსამაგრი    ნაგებობებისნაგებობებისნაგებობებისნაგებობების    

მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის    ხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობისხელშეწყობის    პროგრამისპროგრამისპროგრამისპროგრამის    დაფინანსებისდაფინანსებისდაფინანსებისდაფინანსების    წესიწესიწესიწესი.                                                           1. .                                                           1. .                                                           1. .                                                           1. სტიქიური რისკის 

ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის 

ხელსეწყობის პროგრამით განსაზღვრული დახმარების დაფინასების წესი რეგულირდება წინამდებარე წესისა და 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამისად.                                                                                                                                        

2. 2. 2. 2. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერსამაგრი ნაგებობების 

მშენებლობის ხელსეწყობის პროგრამით განსაზღვრული დახმარების დაფინასების წესის ფარგლებში დაფინასება 

ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ.                                                                                                                                                                   

3. 3. 3. 3. მუნიციპალიტეტსა და შემსრულებელს შორის ხელშეკრულების გაფორმებამდე განმცხადებელი ვალდებულია 

მუნიციპალიტეტის მერიას წარუდგინოს მის მიერ გადახდილი თანხის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.                         

4.  4.  4.  4.  ამ მუხლის მე-3 პუნქტის დარღვევა გამოიწვევს განაცხადის დაკმაყოფილების შესახებ ადმინისტაციული აქტის 

ზალადაკარგულად გამოცხადებას.                                                                                                                                                                                  

5.5.5.5.    მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას მე-3 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში განმეორებით არ დააკმაყოფილოს 

განმცხადებელი. 

            

დასახელება 

პროდუქტები 

რაოდენობა 
ერთ. საშ. 

ფასი 

სულ 

(ლარი) 

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების 

მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის ხელშეწყობა 
25 14000 350000 

სულსულსულსულ    ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა                            350 000350 000350 000350 000    

      

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    დროითიდროითიდროითიდროითი    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    

დასახელება 
1 

კვარტალი 

2 

კვარტალი 

3 

კვარტალი 

4 

კვარტალი 

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი 

სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის 

ხელშეწყობა 

x x x x 

        

შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი    (2019 (2019 (2019 (2019 წელიწელიწელიწელი))))    

მოსარგებლე პირთა რაოდენობა  

      
დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    

 



    
    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებინდიკატორებინდიკატორებინდიკატორებიიიი 
    

 

    

ქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამისქვეპროგრამის    შუალედურიშუალედურიშუალედურიშუალედური    შედეგისშედეგისშედეგისშედეგის    ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები    

  

მოსალოდნელი შედეგი 
შედეგის 

ინდიკატორები 

სამიზნე 

მაჩვენებე

ლი 

გაზომვის 

ერთეული 
მონაცემთა წყარო სიხშირე 

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია) 

მოგროვები

ს მეთოდი 

მოსარგებლე პირთა რაოდენობა  

სტიქიური რისკის 

ზონაში მცხოვრებთა  

რაოდენობა, 

რომელთა 

ფინანსური 

დახმარება 

განხორციელდა 

25 რაოდენობა 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის  

სამსახური 

კვარტალში 

ერთხელ 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის  

სამსახური 

მონიტორი

ნგი 



 


