
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის  ანგარიში 2019 წლის 9 თვეში  გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

                    მოგესალმებით ! 

     წარმოგიდგენთ აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშს 2019 წლის 9 თვეში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

     მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური 

სიტუაციის სტაბილურობა არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი მისი 

განვითარებისათვის. გამომდინარე აქედან, აღმასრულებელი ორგანოს შეფასების 

მთავარი კრიტერიუმი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური კეთილდღეობის დონე და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაა. მერად 

არჩევის პირველივე დღეებიდან ამ მიმართულებით აქტიური  მოქმედებები 

დავიწყეთ თანამოაზრე გუნდთან ერთად. გასული წლების შედეგების 

გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით შესრულდა დაგეგმილი 

საბიუჯეტო პარამეტრები. მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული 

ინფრასტრუქტურული, სოციალური, ჯანდაცვის, ეკონომიკური და სხვა 

პროექტები და პროგრამები, თუმცა ეს ზღვაში წვეთია იმ გამოწვევებთან 

შედარებით, რაც სამომავლოდაა დასაძლევი მუნიციპალიტეტში რეალური 

პროგრესის მისაღწევად. 

     2019 წლისთვის შევიმუშავეთ პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომელშიც 

ასახული იყო მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიანი განვითარების სამოქმედო 

გეგმა, რაც ითვალისწინებს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ტურიზმის, 

სოფლის მეურნეობის,  კულტურის, განათლების, სპორტის სფეროების და 

ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილია 10 სტრუქტურული 

ერთეული, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

ახორციელებენ მათზე ფუნქციურად დაკისრებულ მოვალეობებს. დღეის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 7 ა(ა)იპ და 1  შპს, რომლებიც 

საქმიანობას ახორციელებენ საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული 

ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. 

      მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად ინდიკატორს 

წარმოადგენს მოქალაქეთა განცხადებებსა და წერილებზე მუშაობა. საჯარო 

მოხელეებს კარგად აქვთ გაცნობიერებული, რომ ყოველი ასეთი განცხადების უკან 

კონკრეტული მოქალაქეა თავისი პრობლემებითა და თხოვნებით, ამიტომ მათზე 

გულისხმიერი, დროული, საქმიანი და ობიექტური რეაგირება განსაზღვრავს 

თვითმმართველობის ხელმძღვანელობისა და თითოეული მოხელისადმი 

საზოგადოების ნდობასა და საზოგადოებაში მათ ავტორიტეტს. 



      საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარიაში სულ 

შემოსულია 4486 კორესპონდენცია, მათ შორის:  სოციალურ საკითხებთან 

დაკავშირებით, შესაბამისი კომისიის მიერ განხილულია 1833 კორესპოდენცია.  

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარიიდან  გასულია - 

2057 კორესპონდენცია. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულია 1454   

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი (მერის ბრძანება).  

  ვებ-გვერდზე  განთავსდა 92-მდე ინფორმაცია,  ასევე,   facebook-ის ოფიციალურ 

გვერდზე განთავსდა  105-მდე ინფორმაცია.  

      ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება უზრუნველყოფს 

საერთო კრების ჩატარების ორგანიზებას, აღნიშნულ პერიოდში სულ 

ჩატარებულია 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში 35  დასახლების საერთო კრება, 

შედგენილია  შესაბამისი ოქმები.  

      საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანებით 3 მოქალაქეს უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაეცა კანონიერ 

სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ფართები. 

 

    ადგილობრივი ბიუჯეტი და შესყიდვები 

      როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტისთვის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების ძირითადი წყაროა 

ფინანსური რესურსები, რომლის ეფექტიანად გამოყენებითაც უნდა 

განხორციელდეს მთელი რიგი ღონისძიებები ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

ეკონომიკური წინსვლისა და სოციალური გარემოს გაუმჯობესებისთვის. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა   6656.0 ათ. ლარით. 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 4 ცვლილება  და   მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი  დაზუსტდა 15085.2 ათასი ლარის ოდენობით;  

     მუნიციპალიტეტის შემოსულობების ცხრა თვის გეგმა იყო 13370.3  ათასი  ლარი.  

შესრულებამ შეადგინა 10500,8 ათასს ლარი   (გეგმა შესრულდა  79 %);   

     მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ცხრა თვე  დაგეგმილი იყო 

13370.3   ათასი. ლარით,  ფაქტიურმა შესრულებამ  შეადგინა  9147.6  ათასი ლარი; 

(გეგმა შესრულდა   68.4  %-ით).  კერძოდ: 

     წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმა  შეადგენდა  2044.8  ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 1725.9    ათასი ლარი    

(დაფინანსებულია  84.4 %-ით).  მათ შორის: 

    სარეზერვო   ფონდიდან ცხრა თვეში გახარჯულია  - 19.3  ათასი ლარი;  

  ინფრასტრუქტურის, მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაგეგმილი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

იყო 7208.3 ათასი  ლარით,  შესრულებამ შეადგინა   4750.8 ათასი ლარი;  

(დაფინანსებულია  65.9  %-ით);  



     ინფრასტრუქტურული სამუშაოების  დაუფინანსებლობა გამოწვეულია: 

პროექტების დაგვიანებით, ტენდერის პროცედურების გახანგრძლივებით. 

შესაბამისად გამარჯვებული მიმწოდებელი დაგვიანებით გამოვლინდა, აქედან 

გამომდინარე სამუშაოების  დაწყება დროულად ვერ მოხერხდა.   

      განათლება დაფინანსდა  1247.3 ათასი  ლარით,  გეგმა შეადგენდა   1713.8  ათას 

ლარს  (დაფინანსებულია   72.7 %-ით);   

      კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  

დაფინანსდა 658.0 ათასი  ლარით.   გეგმა შეადგენდა 756.6 ათას ლარს 

(დაფინანსებულია 86.9 %-თ);  

      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

დაფინანსდა 717.0  ათასი ლარით.    გეგმა -   1586.2  ათასი  ლარი  (დაფინანსებულია 

45.2 %-ით); 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წელს 9 თვის განმავლობაში 

(01,01,2019 დან 30,09,2019 წლის ჩათვლით) განხორციელდა 140 სახელმწიფო 

შესყიდვა, საიდანაც გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გაფორმებულმა 

ხელშეკრულებების რაოდენობამ შეადგინა 110 ერთეული ღირებულებით 1802799 

ლარი, აქედან 15 ხელშეკრულება გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

მიერ გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში; 

გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე გაფორმდა 4 ხელშეკრულება;  

ელექტრონული ტენდერების (აუქციონის გარეშე) საფუძველზე დადებულმა 

ხელშეკრულებების რაოდენობამ შეადგინა 30 ერთეული დადებული 

ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება შეადგენს 5206397 ლარს; მერიის მიერ 

გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერებიდან (აუქციონის გარეშე) არ შედგა 4 

ტენდერი, შეწყდა 3 ტენდერი, ხოლო უარყოფითი შედეგით დასრულდა 1 

ტენდერი. 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდის დინამიკა 

2016 წელი - მთლიანი ბიუჯეტი  10 247.7 ათასი ლარი; 

2017 წელი - მთლიანი ბიუჯეტი 12 262.1 ათასი  ლარი; 

2018 წელი - მთლიანი ბიუჯეტი  14 368.3 ათასი ლარი; 

2019 წელი - მთლიანი ბიუჯეტი  15 085.2 ათასი ლარი; 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

     2019 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი იყო 7 355 400 

ლარი, მათ შორის : 

     საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე წლისათვის რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, აბაშის მუნიციპალიტეტს  2018 

წლის 31 დეკემბრის N2577 და 2019 წლის 21 აგვისტოს N1868 განკარგულებებით 

გამოუყო ჯამში 3 494 781 ლარი, შემდეგი პროექტების განსახორციელებლად: 



ქ. აბაშაში ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას სახელობის პარკის 

ცენტრალური კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც დაწყებულია 2018 წელს და 

დასრულდა მიმდინარე წლის აპრილში. მისი ღირებულება შეადგენს 1 740 367 

ლარს, მათ შორის მიმდინარე წელს ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 539 829 

ლარს. 

ქ. აბაშაში ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 731 125 ლარი, 

რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს და დასრულდება 18 ნოემბერს. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივ-

საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციული ცენტრების 

რემონტისა და  ქალაქ  აბაშაში,  კვათანის უბანში არსებული  შენობის სარემონტო 

სამუშაოები ღირებულებით 278 812 ლარი. აღნიშნულ პროექტზე, დღეის 

მდგომარეობით პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულებულია, ხოლო მეორე 

ეტაპის სამუშაოები, ღირებულებით 286 000 განხორციელდება 2020 წელს. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. მარანში, რკინიგზის გასწვრივ, საჯარო სკოლის 

გავლით, შიდა სამიმოსვლო გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით, 

ღირებულებით 923 182 ლარი.  დღეის მდგომარეობით სამუშაოები 

დასრულებულია; 

ქ. აბაშაში, აკაკის V შესახვევში გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით, 

ღირებულებით 274 888 ლარი.  დღეის მდგომარეობით სამუშაოები 

დასრულებულია; 

ქალაქ აბაშაში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

შეკეთება - რეკონსტრუქციის სამუშაოები, ღირებულებით 654 797 ლარი. 

სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება ამა წლის 30 ნოემბერს. 

აბაშის მუნიციპალიტეტში N1 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები, ღირებულებით 71 322 ლარი. დღეის მდგომარეობით სამუშაოები 

დასრულებულია; 

ქ. აბაშაში მრავალბინიან სახლებში საკანალიზაციო გაყვანილობის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 118 090 ლარი. აღნიშნულ პროექტზე 

სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება ამა წლის 25 ნოემბერს.  

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყემში (ყოფილ სამონადირეო მეურნეობამდე) 

გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 348 668 

ლარი. დღეის მდგომარეობით სამუშაოები დასრულებულია; 

     მიმდინარე წლის მარტსა და აპრილში დასრულდა 2018 წელს მომხდარი 

სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 

მდინარის ნაპირის გამაგრებითი, გზების რეაბილიტაციისა და შენობების 

გადახურვის სამუშაოები, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 854 634 

ლარი.  

     საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის 207 განკარგულებით აბაშის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო 390 000 ლარი საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო 



სამუშაოებისათვის. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა: სოფ. ტყვირის, მაიდნის, 

ქოლობნის,  სუჯუნის,  კეთილარის,  სამიქაოს, სეფიეთის, ონტოფოს, ეწერის, 

გაუწყინარის,  N1 და  N2 საჯარო სკოლებს. 

      საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 დადგენილებით 

„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ფარგლებში 

აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 100 000 ლარი. დადგენილების შესაბამისად 

აღნიშნული თანხით შესაძლებელია ღია სანიაღვრე არხების გაწმენდის 

სამუშაოების შესრულება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

შერჩეულია 12 ლოკაცია, ესენია:  

სოფ. მაცხოვრისკარში. N7- ქუჩაზე არხის ამოწმენდა; 

სოფ. საგვაზაოში ქ. N9-ქუჩაზე არხის ამოწმენდა; 

სოფ. საგვაზაოში ქ. N1-ქუჩაზე არხის ამოწმენდა (საგვაზაოს შესახვევიდან); 

სოფ. საბოკუჩაოში არხის ამოწმენდა (სტადიონის უკანა მხარეს); 

სოფ. გულუხეთის ცენტრში არხის ამოწმენდა; 

სოფ. გულუხეთში კოდარას უბანში არხის გაჭრა; 

სოფ. ოტოფოში ეწერის უბანში არხის გაჭრა  

სოფ. ონტოფოში საკრებულოს მიმდებარედ არხის გაჭრა 

სოფ. სეფიეთში სალაბარტყავოს უბანში არსებული არხის ამოწმენდა 

სოფ. სეფიეთში სანოდიო საოჩიგაოს უბანი 

სოფ. წყემში კილასონიას უბანში არსებული არხის ამოწმენდა 

სოფ. სეფიეთში სანოდიოს უბანში არსებული არხის ამოწმენდა 

აღნიშნულ ლოკაციებზე ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები.  

     ასევე, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 თებერვლის N120 

დადგენილებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ფარგლებში, აბაშის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო   1 023 703, ლარი 10 სოფელში ახალი ამბულატორიების 

მშენებლობისათვის. ეს სოფლებია:  სუჯუნა, მარანი, კეთილარი, ნაესაკოვო, 

ქოლობანი, ნორიო, ონტოფო, გეზათი სამიქაო, ზანათი, ხოლო სოფ. ტყვირში  

არსებული ამბულატორიის შენობის რემონტისათვის. ზემოთაღნიშნულ 11-ვე 

ობიექტზე სამუშაოები მიმდინარეობს 

    რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ დასაფინანსებელ პროექტებს, 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით, 2019 

წლის 22 იანვრის N45 და 8 თებერვლის N208 განკარგულების საფუძველზე, აბაშის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება  500 000 ლარის ოდენობით, ხოლო 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  თანადაფინანსებისათვის 80 000 ლარი. აღნიშნული 

თანხის ფარგლებში პროექტების შერჩევა მოხდა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დასახლებების საერთო კრებებზე და ამომრჩევლებთან 



კონსულტაციის გზით. შერჩეულ იქნა 67 პროექტი, რომელზედაც გაფორმდა 

ხელშეკრულებები და მიმდინარეობს სამუშაოების შესრულება (აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში 30 936 ლარი გამოიყო 7 საბავშვო ბაღისთვის 

სათამაშოებისა და ინვენტარის შესაძენად, ასევე შენობის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაციისათვის). 

   მიმდინარე წელს გაიხსნა საგანგებო სიტუაციებისა კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამედროვე ტიპის ოფისი თავისუფლების 

ქუჩაზე კორპორაცია „ევექსის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 234 189 ლარით დაფინანსდა. 

ამიერიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება თანამედროვე მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით განხორციელდება. 

   მიმდინარე წელს ასევე  აშენდა და გაიხსნა სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

ახალი ოფისი (ღირებულებით 155 000 ლარი).  თანამედროვე სტანდარტების 

შესაბამისი შენობა აღჭურვილია საჭირო ინვენტარითა და ტექნიკური 

საშუალებით, რაც ხელს შეუწყობს სურსათის უვნებლობის სტანდარტების 

გაუმჯობესებას.  

   დაწყებულია იუსტიციის სახლის მშენებლობა, რომლის საპროექტო 

ღირებულებაა 665 000 ლარი.  

  რაც შეეხება 2020 წლისთვის რ.გ.პ.ფ-ით დასაფინანსებელ პროექტებს, 

დაფინანსებისათვის მომზადებულია 19 პროექტი. კერძოდ:  

1) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაიდანში გზის მოწყობა მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობის 

სამუშაოები ღირებულებით 821 190 ლარი.  

2) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბულვანში გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის 

საფარით ღირებულებით 286 338 ლარი.  

3) ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით (მინი 

სტადიონამდე) ღირებულებით 132 395 ლარი.  

4) ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის მოწყობა ასფალტო 

ბეტონით საფარით, ღირებულებით 210 188 ლარი.  

5) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში N3 ქუჩის:  ასფალტო ბეტონის 

საფარით მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 349 690 ლარი. 

6) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში ქ. N6 ასფალტო ბეტონით 

მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 304 401 ლარი. 

7) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში N7 ქუჩიდან ქ. N1-მდე გზის 

ასფალტო ბეტონით მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 230 589 ლარი. 

8) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანათში სადანელიოს უბანში N3 ქუჩის  

ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 348 015 ლარი. 

9) ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეულში სოფ. საგვაზაოში N4 ქუჩის  ასფალტო 

ბეტონით მოწყობის, სამუშაოები ღირებულებით 110 941 ლარი. 



10) ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეულში N7 ქუჩის  ასფალტო ბეტონით 

მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 174 154 ლარი. 

11) ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. აბაშისპირის N4 ქუჩის ასფალტო 

ბეტონით მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 164 319 ლარი. 

12) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნორიოში, საბაშვილების  ბოგირიდან  ილიას  

ქუჩამდე  გზის  მოწყობა  ასფალტო  ბეტონის  საფარით, ღირებულებით 518 976 

ლარი. 

13) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობნიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით 

(აუზების და ცაგურიების უბნის გავლით) გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის 

საფარით, ღირებულებით 875 291 ლარი. 

14) აბაშის მუნიციპალიტეტში,  სამიქაო-მაიდნის ცენტრალური გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ღირებულებით 500 000 ლარი. 

15) აბაშის მუნიციპალიტეტში,  სოფ. ნორიოში ცენტრალური საავტომობილო 

მაგისტრალიდან მდ. აბაშის სანაპირომდე გზის ასფალტო ბეტონით საფარის 

მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 55 000 ლარი. 

16) აბაშის მუნიციპალიტეტში, ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალის ქალაქ 

აბაშის მონაკვეთზე მარეგულირებელი შუქნიშნების და 1 ქვეითთა 

გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 210 000 ლარი. 

17) აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობნის ტერიტორიაზე; ცენტრალური 

ავტომაგისტრალის მიმდებარედ აგრო-ბაზრის მოწყობის სამუშაოები, 

ღირებულებით 200 000 ლარი. 

18) აბაშის მუნიციპალიტეტში გარე-განათების მოწყობის სამუშაოები, 

ღირებულებით 300 000 ლარი. 

19) აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელში, მდ. ცხენისწყლის მიმდებარედ 

საინფორმაციო ცენტრის  მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 660 674 ლარი. 

     ამ ეტაპზე დაფინანსებული პროექტების განხორციელება მიმდინარეობს 

დაგეგმილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.. 

 

ადგილობრივი ქონების მართვა, ზედამხედველობა 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

თანამშრომლების მიერ სისტემატიურად წარმოებს საამშენებლო ობიექტების 

მონიტორინგი, შემოწმება _ სამუშაოების მიმდინარეობის დროულად 

შესრულების და ხარისხის კონტროლი ეს ეხება უნებართვო მშენებლობებს, 

სანებართვო პირობების შესრულებას, სანებართვო ვადის დინების დროს, 

ექსპლუატაციაში მისაღები ობიექტების აღრიცხვას და მის დროის კონტროლს.   

      სამშენებლო სფეროში სამართალდარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, 

ზედამხედველობის სამსახური ახდენს სათანადო რეაგირებას და მოქმედებს 

საქართველოს კანონის „პროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 

მიმოქცევის კოდექსის“ შესაბამისად 



ამ ეტაპზე დაჯარიმებულია საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია, სანებართვო პირობების დარღვევისათვის  (სამუშაოების შესრულების 

ვადების დარღვევა) თანხით - 500 ლარი. 

       ასევე აღკვეთილ იქნა სხვადასხვა სახის სამართალდარღვევები, შესაბამისი 

მითითების, გაფრთხილებების და შემოწმების აქტების საფუძველზე. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მუნიციპალური ქონების განკარგვისა  

და ადგილობრივი მოსაკრებლის ამოღების მხრივ ჩატარებული იქნა შემდეგი 

სამუშაოები: 

 სასყიდლიანი ხელშეკრულება გაფორმდა შ.პ.ს. „ი-სპეისთან“, რომლის 

საფუძველზეც აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის წინა პერიმეტრზე დამონტაჟდა 

და მოქმედებს ელექტრო ავტომობილების ახალი სისტემის ელექტრო-დამტენი 

მოწყობილობა. 

ელექტრონული აუქციონით პრივატიზირებული იქნა 1021 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების  მიწა,  ღირებულებით 42 882,00 ლარი. 

ელექტრონული აუქციონით პრივატიზირებული იქნა 1905 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების  მიწა  თამარ მეფის ქ.#19-ში, ღირებულებით 59 220,00 

ლარი. 

სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოდან გადმოგვეცა 5 ერთეული 

უძრავი ქონება: არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, სულ 

ჯამში 24 108kv.m. 

  2019 წლის 9 თვეში ამოღებულია ადგილობრივი მოსაკრებელი 54 575,91 ლარი, 

მათ შორის: დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 

22 602,54 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 4207,04 ლარი,  იჯარით გაცემულ 

უძრავ ქონებაზე ამოღებული იქნა 14 240.00 ლარი. ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობისა და ნაგებობების 

იჯარაში ან მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული 

შემოსავალი 13 526,03 ლარი. ხორციელდება  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ხელშეკრულებების 

გაფორმება დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის 

ამოღებასთან დაკავშირებით, 2019 წელს გაფორმებულია 185 ხელშეკრულება, 

გარდა მობინადრეებისა. 
 

     სოფლის მეურნეობა 

     საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 თებერვლის #307 განკარგულებით 

`ქვეყანაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების 

დაგეგმვისა და განხორციელების კოორდინაციის მიზნით~ შეიქმნა სამთავრობო 

კომისია და დამტკიცდა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო 

პროგრამა, რის საფუძველზეც  მუნიციპალიტეტის მერის #320  ბრძანებით შეიქმნა 

4  კაციანი სამუშაო ჯგუფი. 



   პროგრამა შეიქმნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ, პროგრამაში ჩართულია სახელმწიფო უწყებები და 

ადგილობრივი თვითმმართველობები, რომლებიც საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში ახორციელებენ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 

ღონისძიებებს.  

   აბაშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულების ტერიტორიაზე 

აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ დამტკიცებული სამუშაო გეგმის შესაბამისად 

მიმდინარე წლის მარტიდან ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 

   სულ შეწამლულია: 

  თერმული ნისლით _ 11610 ჰა. 

 მოიზიდე და მოკალი (ცივი შესხურება): 

 ტყის პერიმეტრი _ 7845,5 ჰა; 

 სოფლის პერიმეტრი _  2397 ჰა; 

 სიმინდის მასივები _  20442,5 ჰა 

     ჩატარებული მნიშვნელოვანი სამუშაოების შედეგად მკვეთრად შემცირდა 

მავნებლის ინტენსიური გავრცელება და ბოლო წლების განმავლობაში 

მარცვლოვანი კულტურების მოსავლის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 

      უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის 

ნაკვეთის ან/და საჯარო რეესტრში დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით 

/აზომვით ნახაზზე ასახული მიწის ნაკვეთის იდენტურობის დადგენის თაობაზე  

სულ შემოსულია 220 განცხადება და გამოცემულია  170 ინდივიდუალური აქტი-

ბრძანება. 

       ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად 

დაკავებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე 

უფლებამოსილი მუდმივმოქმედი კომისიაში შემოსულია 150 განცხადება. 

დადებითი გადაწყვეტილება მიღებულია 90 განცხადებაზე, უარყოფითი 

გადაწყვეტილება მიღებულია 39 განცხადებაზე, ხოლო დარჩენილ 21 

განცხადებაზე მიმდინარეობს დოკუმენტების დაზუსტება. 

 

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა       

     2019 წელს მუნიციპალური სოციალური პროგრამების ბიუჯეტი განისაზღვრა 

634.800 ლარით.   

      2019  წლის 9 თვის განმავლობაში მერიაში შექმნილი ,,სოციალური დახმარების 

გაცემის კომისიის“ 47  სხდომა ჩატარდა.  საანგარიშო პერიოდში 15 

მუნიციპალური სოციალური პროგრამების   ფარგლებში, აღნიშნულმა  კომისიამ 

მიიღო და განიხილა 1419 განცხადება.  დახმარება მიიღო სხვადასხვა კატეგორიის 

2165-მა ბენეფიციარმა. (,,მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო 



კვების“ ბენეფიციართა გარდა) არგუმენტირებულად უარი ეთქვა 3 ბენეფიციარს. 

აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაგზავნილია წერილობითი პასუხები.   

   15 მუნიციპალური სოციალური პროგრამით გამოყოფილი თანხები გაიცა და 

შესაბამისი ოდენობით მიიღეს:   

1) ომის მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა 2 ოჯახზე- 500  ლარი. 

2) გარდაცვლილ დევნილთა 15 ოჯახზე- 3 000 ლარი.  

3) ომის მონაწილე 203  ვეტერანზე – 31.500    ლარი. (მათ შორის: მეორე მსოფლიო 

ომის მონაწილე 3 ვეტერანზე) 

4) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების  37 ოჯახზე _ 7.400ლარი. 

(ბავშვი-37) 

5) ახალშობილთა 74  ოჯახზე (80  ბავშვი)  _ 16.700  ლარი. (მათ შორის: პირველი 

შვილი-17 ბავშვი, მე-2 შვილი-26 ბავშვი, მე-3 შვილი – 27 ბავშვი,  მე-4 შვილი- 9 

ბავშვი, მე-5 შვილი -1 ბავშვი) 

6) დედ-მამით ობოლ  ბავშვების  1 ოჯახზე( 1   ბავშვი)  – 300   ლარი.  

7) მარჩენალდაკარგულ  ბავშვთა   77 ოჯახზე  ( ბავშვი 132) _  19.800 ლარი. 

8) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დახმარების პროგრამით_ სულ 

დახმარება მიიღო 491-მა ბენეფიციარმა თანხით- 235.340 ლარი.  

9) ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის 2  უხუცესზე -1000 ლარი. 

10) სტიქიით მიყენებულ ზარალზე (ხანძარი და ქარი) 9 ოჯახზე _  22.500  ლარი.  

11) მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე)   311    

ოჯახზე  (999  ბავშვი)- 99.900 ლარი. 

     მათ შორის: 3 შვილიანი ოჯახია -262, ბავშვი-786. 4 შვილიანი ოჯახი -37, ბავშვი- 

148. 5 შვილიანი ოჯახი -9, ბავშვი -45. 6 შვილიანი ოჯახი-1, ბავშვი-6 7 შვილიანი 

ოჯახი- 2, ბავშვი 14.  

6) ყრუ-მუნჯებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული 

სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებზე - 14 ბენეფიციარზე_  2.800       

ლარი. 

13) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე     პირების 

დახმარების პროგრამით-  166  ბენეფიციარზე—33.200     ლარი. 

14) დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა  მგზავრობის მხარდაჭერის 

პროგრამით (ყოველთვიური დახმარებით) 13   ბენეფიციარზე _ 17.400  ლარი. 

15) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის 

ქირით უზრუნველყოფის პროგრამით-1 ოჯახზე -400 ლარი. (ყოველთვიურად 100 

ლარი  6 თვის განმავლობაში. 

     2019 წლის 9 თვის განმავლობაში  სულ გაცემულ იქნა    491.740    ლარი.                 

      საკრებულოს  დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად მერიის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური უზრუნველყოფს 

მოსახლეობის მუნიციპალური სოციალური  პროგრამებით გათვალისწინებული 

სოციალური დახმარების გაცემის ორგანიზებას და ინფორმირებას. შედგენილია 



მუნიციპალური სოციალური დახმარებების მიმღებთა (ბენეფიციართა) სიები 

შესაბამისი პროგრამების მიხედვით.  სამსახურმა მიიღო, კონსულტაცია გაუწია და 

ინფორმირებულ იქნა 1500 -მდე მოქალაქე მუნიციპალური სოციალური 

პროგრამებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული  

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სხვადასხვა პროექტებზე. მათ ასევე განმარტებები მიეცათ 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხებზე.  

    ასევე აღსანიშნავია, რომ მერიის მხარდაჭერით, მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის  და საერთაშორისო ასოციაცია ,,საქართველოს 

ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ ურთიერთ თანამშრომლობის 

საფუძველზე,  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გამოიყო 16 ერთეული გადასაადგილებელი 

ეტლი, რომელიც ჩამოტანილ იქნა და შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს   გადაეცათ.  აღნიშნულ ღონისძიებებს (ტრენინგი, 

ურთიერთობა, შშმ პირების მოძიება, ადგილზე მონიტორინგი, აუცილებელი 

დოკუმენტაციის მომზადება და ასოციაციაზე გადაცემა) ორგანიზებას უწევდა 

მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური.                
 

         სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 

    დღეის მდგომარეობით, მ/წლის იანვარ-სექტემბრის ჩათვლით გამწვევ 

კომისიაზე გამოცხადდა 116 წვევამდელი, აქედან შემკრებ-გამანაწილებელ 

პუნქტში სამედიცინო კომისიაზე წარდგენილი იქნა 60 წვევამდელი, საიდანაც 

ჯარში ჩაირიცხა 30 წვევამდელი, ხოლო 86 წვევამდელს მიეცა გადავადება 

საქართველოს კანონის სხვადასხვა მუხლებით.  გაწვევის პარალელურად 

მიმდინარეობს  2003 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა პირველად სამხედრო 

აღრიცხვასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოები 
 

 

         განათლება კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული პროექტები 

     რაც შეეხება კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კუთხით გაწეული საქმიანობას, მუნიციპალიტეტში 

მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნა    საერო და საეკლესიო დღესასწაულები. 

მათ შორის: 

      9 აპრილის 30 წლისთავი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად 

გამსახურდიას დაბადების  80 წლისთავი, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 74-

ე წლისთავი. 

    საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისა  და 

დემოკრატიული  რესპუბლიკის ჩამოყალიბების 101-ე წლისთავი; 



    ,,ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარების“,  ,,გიორგობის“, ,,ჯვართამაღლების“  

დღესასწაულები;  

     პატივი მიეგო  2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში ქვეყნის 

ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას;    

       საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ 

მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამოცხადებული აქციის - 

„ღამე მუზეუმში“ ფარგლებში და „ეროვნული სამოსის“ დღესთან დაკავშირებით, 

კონსტანტინე  გამსახურდიას სახლ-მუზეუმში  დაიგეგმა და ჩატარდა სხვადასხვა 

აქტივობა  (ეროვნულსამოსიანთა საზეიმო მსვლელობა, ფოლკლორული, 

მუსიკალური ჯგუფის-ბენდის კონცერტები,   ,,კითხვის საათი“, მოეწყო  სახლ-

მუზეუმის კომპლექსური რეაბილიტაციისა და სამუზეუმო მოწყობის ამსახველი 

ფოტო-გამოფენა). 

     მიმდინარე წელსაც გაგრძელდა  სრულიად საქართველოს ჩოხოსან რაინდთა 

დასისა და აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამშრომლობა. ფოლკლორის  

საერთაშორისო ფესტივალის  ,,ლეგენდების ქვეყანას“ ფარგლებში  აბაშამ 

უმასპინძლა  ტაილანდის, სლოვაკეთის, ბულგარეთის (ქ. სოფია), უკრაინის, 

ბელორუსიის (ქ. ვიტებსკი) ფოლკლორულ ანსამბლებსა  და ჯგუფებს,  სტუმრის 

სტატუსით - მომღერლებს თურქეთიდან (ართვინი). 

     აბაშის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანაორგანიზატორობითა და 

მხარდაჭერით „კულტურისა და ხელოვნების განვითარების  ცენტრმა“ 

უმასპინძლა სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრს, ქ. თბილისის საბავშვო თეატრს "მეორე სახლი-2",  

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

ცენტრთან არსებულ ნიღბების თეატრს,  თბილისის მ. თუმანიშვილის სახელობის 

კინომსახიობთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრს. 

     სოფელ გულეიკარში  მესამედ აღინიშნა  ,,გულიერობა“, მიმდინარე წელს 

,,სუჯუნობასა“ და  ,,გულიერობას“ კიდევ ერთი ლამაზი დღესასწაული შეემატა,- 

„ტირიფობის“ -,,სულთმოფენობის“ დღესასწაული, რომელიც სოფელ ქოლობანში   

25 წლიანი პაუზის შემდეგ  პირველად  გაიმართა.  

 ჩატარდა ტრადიციული სახალხო დღესასწაულები;   

      ,,კონსტანტინეობა“ ,- 15 მაისს  სოფელ ძველ აბაშაში, მწერალ-აკადემიკოს 

კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმში გამართულ დღესასწაულს მწერლის 

ნიჭის, შემოქმედების თაყვანისმცემლებთან,  მწერლებთან, აბაშის  საპატიო 

მოქალაქეებთან ერთად  ესწრებოდნენ გამსახურდიას ოჯახის წევრები.   

     ,,აბაშობა“, -განსხვავებული  ფორმატით გამართული ჭეშმარიტად სახალხო 

ზეიმი. 

      დღესასწაულს, სახელწოდებით - ,,აბაშობიდან აბაშობამდე“, რომელიც   ორი 

დღის განმავლობაში-  21 და 22 სექტემბერს  მიმდინარეობდა,  უამრავი საპატიო 

სტუმარი ესწრებოდა.   



      ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში  ,,აბაშობისადმი“ მიძღვნილმა ტურნირმა, 

მუნიციპალიტეტის  თემ-სოფელთა სადემონსტრაციო, ეთნოგრაფიულმა 

კუთხეებმა, მეგრულმა სამზარეულომ, ამირან შალიკაშვილის სახელობის 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა ორიგინალურმა პასაჟებმა, ანსამბლ 

,,ჰარირას“ უზადოდ შესრულებულმა ქართულმა ცეკვებმა  ზეიმს განსაკუთრებულ 

ხიბლი შესძინეს. 

      დღესასწაულის კულმინაცია იყო საქართველოსა და აბაშის  მუნიციპალიტეტის 

წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის,   სამეცნიერო, პედაგოგიური, 

კულტურულ-საგანმანათლებლო, სოციალურ-ეკონომიური,  

ინფრასტრუქტურულ-სამშენებლო სფეროში   გამორჩეული ადამიანებისათვის 

მწერალ-აკადემიკოსის, კონსტანტინე გამსახურდიასა და საქვეყნოდ აღიარებული 

მეცენატის,  აკაკი ხოშტარიას საპატიო ჯილდოების გადაცემისა  და საპატიო 

აბაშელების სიმბოლური  გასაღებებითა და მედლებით დაჯილდოების 

ცერემონია.  აკაკი ხოშტარიას საპატიო ჯილდო ამირან შალიკაშვილის სახელობის 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრსაც გადაეცა. 

       აბაშის მკვიდრი იულიხის კვლევითი ცენტრის მეცნიერი, ანდრო კაჭარავა არის 

ინიციატორი პროექტისა „ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდი“, რომლის 

ფარგლებშიც იულიხის კვლევითი ცენტრის დირექტორთა საბჭოს წევრებმა: 

სებასტიან შმიდტმა და პროფესორმა ჰანც შტროერმა  აბაშის მაჟორიტარ დეპუტატ 

ოთარ დანელიასთან ერთად ხელი მოვაწერეთ  მემორანდუმს, აბაშის 

მუნიციპალიტეტის მერიასა და იულიხის კვლევით ცენტრს შორის, რომლის 

თანახმადაც წარმატებულ აბაშელ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა 

ექნებათ მიიღონ მონაწილეობა  გაცვლით პროგრამებში.  

       წყემის ადმინისტრაციულ ერთეულში  სკაუტური ბანაკი ,,თავგადასავალი 

2019“ გაიხსნა.  სკაუტური ბანაკი მსოფლიოს სკაუტური მოძრაობის მიერ 

შემუშავებული მეთოდოლოგიით მიმდინარეობდა.   8 დღიანი პროგრამის 

ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 11-დან 25 წლამდე 450-მდე ახალგაზრდამ. 

პროგრამა მოიცავდა, როგორც პრაქტიკულ, ისე თეორიულ ნაწილს. საბანაკე 

პერიოდში  ახალგაზრდები იმყოფებოდნენ ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოში, მათ 

შესაძლებლობა ჰქონდათ ცნობიერება აემაღლებინათ სხვადასხვა 

მიმართულებით: ლიდერობა, ჯგუფური მუშაობა, გარემოსდაცვითი აქტივობები, 

ორიენტირება, თვითგადარჩენა, ლაშქრობების დაგეგმვა. საზეიმო გახსნისა და 

დახურვის ღონისძიება გაალამაზეს ადგილობრივმა შემსრულებლებმა. სკაუტური  

ბანაკი ,,თავგადასავალი 2019“  ჩვენს მუნიციპალიტეტში განახორციელა ბავშვთა 

და ახალგაზრდობის ეროვნულმა სააგენტომ.  

      მიმდინარე სასწავლო წელს ხელოვნების სკოლაში ჩაირიცხა  54   მოსწავლე,     

მოსწავლეთა რაოდენობა მიმდინარე სასწავლო წელს შეადგენს 258. 

  საბიბლიოთეკო სამსახურმა საჩუქრად მიიღო  71 წიგნი.    



        I საჯარო სკოლის დარბაზში ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? 

როდის?“.  ინტელექტუალური თამაშის მიზანი იყო   ახალგაზრდებში 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოვლენა განვითარება.  

        14 აპრილს, სახელმწიფო ენის დღეს, კულტურისა და ხელოვნების 

განვითარების ცენტრის ხელოვნების სკოლის დარბაზში გაიმართა  ესეების 

კონკურსი,  ,,ენა ქართული“  და  სიტყვების თამაშ-კონკურსი საჯარო სკოლების 

უფროსკლასელებისთვის ,,ანიდან ჰაემდე’’.     

       პროექტის ,,ევროპის დღეები-2019“-ის  ფარგლებში არაერთი საინტერესო 

ღონისძიება გაიმართა. 

     კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის ეზოში, მდინარე ზანის პირას 

ულამაზესი ღონისძიება ,,ერთი ლექსის საღამო“ გაიმართა.  

       ჩვენი მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა აქტიურად იყო ჩართული     

ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული  ფედერაციის მიერ შემოთავაზებულ 

პროექტში -  ,,საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა-2019“ის 

მუნიციპალურ თამაშებში.  თამაშები გაიმართა: მინი ფეხბურთში,   ფრენბურთში,  

გეზრბენში,  3X3  კალათბურთში და  მაგიდის ჩოგბურთში. მუნიციპალურმა ტურმა 

გამოავლინა გამარჯვებული გუნდები, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს 

რეგიონულ ტურში.  

        ,,ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის, ,,შშმ პირთა 

მხარდაჭერის“  ქვეპროგრამის  ფარგლებში,   21 მარტს დაუნის სინდრომის 

საერთაშორისო დღე აღინიშნა.  

       ხალხური ცხენოსნობის ფედერაციის ორგანიზებითა და აბაშის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით    21 ივნისს,  აბაშის იპოდრომზე,  

ხალხური ცხენოსნობის დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი ჩატარდა.  შეჯიბრი 

გაიმართა დოღში (1200მ  და 2000მ),  და საცხენოსნო თამაშობებში: ისინდსა და 

ცხენბურთში.  ფესტივალში  მონაწილეობდნენ ცხენოსნები: აბაშიდან, 

ზუგდიდიდან,  მარტვილიდან, ფოთიდან, ბათუმიდან,  სამტრედიიდან, 

ახმეტიდან, ოზურგეთიდან და ჩოხატაურიდან.   ასევე გაიმართა  ქართული 

საბრძოლო  ხელოვნების საჩვენებელი  გამოსვლები.   გამარჯვებული ცხენოსნები 

მედლებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. 

        ჩვენს მუნიციპალიტეტში უკვე ტრადიციად იქცა  აგვისტოს თვის მეორე 

ნახევარში  ,,ახალგაზრდული დღეების“ აღნიშვნა.  ,,ახალგაზრდული დღეები 

აბაშა 2019“ –ის ფარგლებში გაიმართა სხვადასხვა აქტივობები  

 

შიდა აუდიტი და ინსპექტირება 

        მუნიციპალიტეტის მერის  2018 წლის 28 დეკემბერის N 1726  ბრძანებით 

დამტკიცდა შიდა აუდიტის სამსახურის საქმიანობის 2019 წლის სამოქმედო  

წლიური გეგმა. გეგმით გათვალისწინებულ იქნა 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში 

5 აუდიტორული შემოწმების ჩატარება. აქედან 3 მუნიციპალიტეტის მერიის 

https://www.facebook.com/629001180556249/photos/ms.c.eJw9yNsJADAIA8CNiiY~_0v0XK1TwPg~_mUNBdtGTHwQ9celGN2sBEb9QEN3IiHtT0ERo~-.bps.a.2084842808305405/2084843118305374/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-MLAIKf5Ae_oh28OGMklg_HaPgmtoFl1uT04UEJ5s9FOWvQSQe_cZMwZVbRe76vcX6CwbDwdHKpAp&__xts__%5B0%5D=68.ARChZvD8NJx12ETkaZ-xZ_nW4g4vY8wOUlYEVdANYljXIdeUvxKjO-S47pAPkB_4BkBmOfIzPl0NM0GUSf6lTeHgUi6zxhL-Hwgvk6ng2oCOJ9ySI7Az2FuPY5rTMmR4IUJ7Li7edngq7ApckPldiLMCsvV0Tcg7Pv_VPLuSREOkRw09fjgIHdSV6Dc2JUzzB_HKxJGGDZK6EeRO9CYmXVf1UL1tjFy7m8qyobJfvzq6I3kkvQCwcDuhfNgvNqYbFOrfHtBla3DMlD67pdMFuL3ZY1fyzucLmrs2YJOKah12iypH_z2ovOO5-dejer237Kl0s_QWF5vE3t0V5lMWFsgR9icMT3gfE1w68L99lpBveSBoclmDgBE-4yUSBdXBAGfvYDPPdWp94Z6kqsqqsGcbCOstxCr7psh2v-0K2VZHRWPOaOMiaTysC6BAXnLt1gbQghdU2bCeTxSU2SLf
https://www.facebook.com/629001180556249/photos/ms.c.eJw9yNsJADAIA8CNiiY~_0v0XK1TwPg~_mUNBdtGTHwQ9celGN2sBEb9QEN3IiHtT0ERo~-.bps.a.2084842808305405/2084843118305374/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-MLAIKf5Ae_oh28OGMklg_HaPgmtoFl1uT04UEJ5s9FOWvQSQe_cZMwZVbRe76vcX6CwbDwdHKpAp&__xts__%5B0%5D=68.ARChZvD8NJx12ETkaZ-xZ_nW4g4vY8wOUlYEVdANYljXIdeUvxKjO-S47pAPkB_4BkBmOfIzPl0NM0GUSf6lTeHgUi6zxhL-Hwgvk6ng2oCOJ9ySI7Az2FuPY5rTMmR4IUJ7Li7edngq7ApckPldiLMCsvV0Tcg7Pv_VPLuSREOkRw09fjgIHdSV6Dc2JUzzB_HKxJGGDZK6EeRO9CYmXVf1UL1tjFy7m8qyobJfvzq6I3kkvQCwcDuhfNgvNqYbFOrfHtBla3DMlD67pdMFuL3ZY1fyzucLmrs2YJOKah12iypH_z2ovOO5-dejer237Kl0s_QWF5vE3t0V5lMWFsgR9icMT3gfE1w68L99lpBveSBoclmDgBE-4yUSBdXBAGfvYDPPdWp94Z6kqsqqsGcbCOstxCr7psh2v-0K2VZHRWPOaOMiaTysC6BAXnLt1gbQghdU2bCeTxSU2SLf


სტრუქტურული ერთეულის და  2 არასამეწარმეო  არაკომერციული იურიდიული 

პირის ა(ა)-იპ - ის  შემოწმება. ასევე, გეგმით გათვალისწინებული იქნა 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და ა(ა) იპ - ების 

შერჩევითი პერიოდული შემოწმებები და მონიტორინგი. 

         მოცემულ პერიოდში, გეგმის შესაბამისად, განხორციელდა: აბაშის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის, ა(ა)იპ სკოლამდელი 

და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი 

საბავშვო ბაღების, შესაბამისობის კუთხით აუდიტორული შემოწმება. ასევე 

მიმდინარეობს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის  

სამსახურის შემოწმება.  

        შემოწმებული ობიექტების  შესაბამისობის კუთხით ამ ეტაპზე მნიშვნელობის 

მქონე სერიოზული დარღვევები, (მიგნებები) არ აღმოჩენილა, დაფიქსირებულ 

ხარვეზულ-ნაკლოვანებებზე (მიგნებებზე), მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად, 

მუშავდება და გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები; 

         სამსახურის მიერ, ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრის  მიერ 

შემუშავებული მეთოდოლოგიის და სამსახურის დებულების შესაბამისად, 

განხორციელებულ იქნა წინა წლის აუდიტორული შემოწმების შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; 

        საანგარიშო პერიოდში, შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესაბამისად, 

სამსახურეობრივი შემოწმება ჩატარდა ა(ა)-იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე 

სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანების # 1 ბაგა ბაღში,  სოფელ  

ნაესაკოვოს  საბავშვო ბაღში, ა(ა)-იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების 

ცენტრში, და ა(ა)-იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის 

სამსახურში.  მომზადებულ იქნა შესაბამისი დასკვნები და ხელმძღვანელობის 

მხრიდან მიღებულ იქნა სათანადო ზომები. 

           საანგარიშო პერიოდში, სამსახურის მიერ, დებულების შესაბამისად, 

სისტემატურ რეჟიმში პროდუქტის სწორად ხარჯვის შესაბამისობაზე, 

ინსპექტირება ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 

ა(ა)-იპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა 

გაერთიანებაში“ შემავალ საბავშვო ბაღებში; დაფიქსირებულ ხარვეზებზე 

სამსახურის მიერ გაცემულ იქნა შესაბამისი  რეკომენდაციები, რომლის 

შესრულების დროულობა და ხარისხი სამსახურის მიერ  სისტემატიურად  

კონტროლდებოდა. 

           ასევე საანგარიშო პერიოდში, ინსპექტირების სამსახურის მიერ 

სისტემატურად ხორციელდება მერიის ადმინისტრაციული სტრუქტურული 

ერთეულებისა და არასამეწარმეო, არაკომერციული, იურიდიული  პირების  

შრომითი დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის სამსახურეობრივი 

კონტროლი. 



          საანგარიშო პერიოდში, სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების 

შესაბამისად, შრომის დისციპლინისა და შინაგანაწესის მოთხოვნების 

დარღვევისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები იქნა 

გამოყენებული ა(ა)-იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო 

დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალ   ბაგა - ბაღის და საბავშვო ბაღის 6 

(ექვსი) თანამშრომლის მიმართ. 

  

     მუნიციპალიტეტის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება, საჯაროობისა და 

გამჭირვალობის ხელშეწყობა 

      მერიის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა 

სტრუქტურული ცვლილებები, განახლდა და დაიხვეწა მერიის მენეჯმენტი, 

მოხელის ყველა პოზიციისთვის გაიწერა სამუშაოთა აღწერილობები და 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. ინერგება  დოკუმენტბრუნვის  ახალი სისტემა, რაც 

ხელს შეუწყობს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ეფექტურ კომუნიკაციას და 

დავალებების ოპერატიულად შესრულებას. ეტაპობრივად გადავალთ ერთი 

ფანჯრის პრინციპით მოქალაქეთა მომსახურეობაზე. მერიის ოფიციალური ვებ-

გვერდის რეორგანიზაციის შემდეგ საზოგადოებას მიეწოდება მუდმივად 

განახლებადი ინფორმაცია მერიაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. მერიაში 

მოქმედი „ცხელი ხაზის“ პროგრამის ცვლილების შემდეგ შეიქმნება დამატებითი 

მექანიზმები მოქალაქეთა მიერ დაფიქსირებული პრობლემების სწორი ანალიზისა 

და მათზე ადეკვატური რეაგირებისათვის. 

      მაქსიმალურად ვცდილობთ გავზარდოთ მიმდინარე პროცესებში 

ჩართულობისა და თანამონაწილეობის ხარისხი, რაც დემოკრატიული 

მმართველობის აუცილებელი კომპონენტია, ყოველდღიური კონტაქტები გვაქვს 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან, რადგან მათი მონაწილეობის გარეშე 

შეუძლებელია პრობლემების ზუსტი იდენტიფიცირება. პრობლემებზე სწრაფი 

რეაგირების მიზნით თანამდებობის პირები ყოველდღიურად ხვდებიან 

მოქალაქეებს. პროექტ „ღია შეხვედრების“ ფარგლებში მიმდინარე წლის 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერის, საქართველოს პარლამენტის წევრების, 

საქართველოს მინისტრებისა და მათი მოადგილეების და სახელმწიფო 

რწმუნებულის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით 

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელსა და ქალაქში ჩატარდა შეხვედრები 

მოსახლეობასთან. შეხვედრებზე მოსახლეობამ გამოკვეთაა ძირითადი 

პრობლემები და პრიორიტეტები. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი მათ 

დაგეგმილი და სამომავლო პროექტების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. 
       

        გამოწვევები 

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული პრობლემებიდან 

უმნიშვნელოვანესია ნაპირსამაგრი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოები 



აუცილებლადაა ჩასატარებელი მდინარებზე - რიონი, ცხენისწყალი, აბაშა - 

სამიქაოს, სეფიეთის, პირველი მაისის, სუჯუნისა და კეთილარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში.  

      გადაუდებელ საჭიროებას წარმოადგენს ასევე  აბაშა - გაღმა კოდორი- 

გულეიკარი-ჯაპანის საავტომობილო გზის მე-14 კილომეტრზე მდინარე რიონზე 

არსებული რკინა-ბეტონის  ხიდის რეაბილიტაცია. უკვე დაწყებული ხიდის 

საპროექტო სამუშაოები ღირებულებით 500 000 ლარი, რომელიც 2020 წლის 

პირველ კვარტალში უნდა დასრულდეს.  

      მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უმთავრესი მოთხოვნაა გაზიფიკაციის 

პროცესის გაგრძელება, რომელზეც მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. ასევე 

პრობლემურია წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტის გაჭიანურება, რომელიც 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 

ბოლომდე  უნდა  დასრულდეს.  

     კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება დასაქმების პრობლემა, ჩვენ მაქსიმალურად 

ვცდილობთ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მიმდინარე პროექტებში 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას. ეს ტენდენცია კვლავაც გაგრძელდება 

უფრო მაღალი ტემპებით, რის საფუძველსაც გვაძლევს განსახორციელებელი 

პროექტები და ღონისძიებები ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის, 

კულტურის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მიმართულებით. ამ 

პროექტების რეალიზება კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მოგვცემს გავზარდოთ 

დასაქმებულთა რაოდენობა, რაც აბაშის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იქნება. 

     დასასრულს მინდა ავღნიშნო, რომ თუ არა ცენტრალური ხელისუფლების და  

ძლიერი  შეკრული გუნდის მხარდაჭერა და აქტიური თანამშრომლობა, 

გაჭირდებოდა მსგავსი მასშტაბის პროექტების განხორციელება, ასევე უნდა 

აღვნიშნო მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლების 

აქტიური და ურთიერთშეთანხმებული საქმიანობა. 

     მინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ მერიის მომავალ მუშაობაშიც გვექნება ისეთივე 

ტემპები,  შემართება და ერთსულოვნება, რომელიც წარმატებით დაგვაძლევინებს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგომ მნიშვნელოვან ამოცანებს.  

     

ლევან მაკალათია, 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერი. 


