
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2020 წელს გაწეული  

მუშაობის შესახებ 

        

                 ქალბატონებო და ბატონებო! 

        მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციის 

სტაბილურობა არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი მისი განვითარებისთვის. გამომდინარე 

აქედან, აღმასრულებელი ორგანოს მუშაობის შეფასების მთავარი კრიტერიუმი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის დონის და 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაა. ამ მიმართულებით აქტიური მოქმედებები დავიწყეთ  

თანამოაზრეთა გუნდთან ერთად. გასული წლის 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. 

  შევიმუშავეთ პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია მუნიციპალიტეტის 

საშუალოვადიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა,  რაც ითვალისწინებს მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, 

ტურიზმის, კულტურის, განათლების, სპორტის სფეროების და ახალგაზრდულ საქმეთა 

ხელშეწყობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, მუნიციპალური სერვისების 

გაუმჯობესებას. 

          ადგილობრივი ბიუჯეტი 

    აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 24 დეკემბერს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №24 დადგენილებით 9248.7 ათ. ლარით. დამტკიცებულ 

ბიუჯეტში  პირველ კვარტალში განხორციელდა ორი  ცვლილება.  ბიუჯეტის  პირველი ცვლილება 

მოხდა საკრებულოს  13.03.2020 წლის  №6 დადგენილებით და   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  

დამტკიცდა 12368.66 ათასი ლარის ოდენობით (მათ შორის: საქართველო მთავრობის 2019 წლის 31 

დეკემბრის №2751 განკარგულებით (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 

განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე) აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2929.0 

ათასი ლარი დანართი  №33-ით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად (ამ 

განკარგულებით ბიუჯეტი გაიზარდა 880.3 (880285 ლარი)  ათასი ლარით;  საქართველოს მთავრობის 2019 

31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  აბაშის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500.0 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2020 წლის იანვრის  №27 

განკარგულებით  საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით  მუნიციპალიტეტს 

გამოეყო 390.0 ათასი ლარი;     მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული 

უფლებამოსილების განხორციელების  მიზნით  245.2 (245 137 ლარი და 21 თეთრი) ათასი ლარი; გაიზარდა 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 6.0 ათასი ლარით და დამტკიცდა 5392.4 ათასი ლარის ოდენობით, 



ნაცვლად დამტკიცებული 5386.4 ათასი ლარისა; ბიუჯეტის  სახაზინო ანგარიშზე  დარჩენილი გასაწერი 

1098.4 ათასი ლარი);  ბიუჯეტის მეორე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 30.03.20 წლის №8  დადგენილებით  

(კერძოდ:.     ქვეყანაში       გამოცხადებულ      საგანგებო        მდგომარეობასთან         დაკავშირებით, 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ფორსმაჟორული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, 

ამოღებულ  იქნა ტურიზმის  დაფინანსების ხარჯი  30.0 ათასი  ლარი და  გადატანილ იქნა  სარეზერვო  

ფონდში) ; 

          მეორე კვარტალში განხორციელდა  ცვლილება საკრებულოს  06.04.2020 წლის  №9 

დადგენილებით; კერძოდ:  

        1.  საქართველო მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში შეტანილ ცვლილებიდან 

გამომდინარე საქართველო მთავრობის 2020 წლის 24 მარტის №584 განკარგულებით აბაშის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო   4834.5 (4 834 491 ლარი) ათასი ლარი  დანართი №33-ით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების დასაფინანსებლად და ბიუჯეტი გაიზარდა 1905.6 (1905575 ლარი) ათასი ლარით და 

ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები დამტკიცდა 14274.2 ათასი ლარის ოდენობით; 

      2. საქართველოში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიქმნა 

„საგანგებო ბიუჯეტი“; - “საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა 

მიზნობრივი პროგრამა“  (კოდი 010205);    აქედან გამომდინარე მოხდა  ბიუჯეტის შესაბამისი 

კორექტირება  

 „საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“ (კოდი 010205)  

დამტკიცდა 317.7 ათასი  ლარის ოდენობით; 

     3. შემდგომი ცვლილება მოხდა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც ასახულია 

ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში  (ebudget.ge); კერძოდ: 

     ა. მუნიციპალიტეტის მერის 10.06.20 წლის ბრძანება №500- ით საჯარო სკოლების მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯი შემცირდა  104.4 (104410 ლარი და 80 თეთრი) ათასი ლარით; 

(საფუძველი: შეთანხმება, დაფინანსების  №320211-01 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობა);  

      ზემოაღნიშნულიდან  გამომდინარე   მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტი   გახდა    14169.8    ათასი ლარი; 

     4. მომდევნო ცვლილება განხორციელდა მესამე კვარტალში და ბიუჯეტი დამტკიცდა 16253.6 

ათასი ლარით. 

  ადგილობრივი ბიუჯეტის ასეთი ტემპებით გაზრდა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი ამოცანების ეფექტიან განხორციელებას. 

    

      მშენებლობა, ინფრასტრუქტურა 

 2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული განვითარებისათვის 

გაწეული სამუშაო ძირითადად მდგომარეობს შემდეგში, კერძოდ: მიმდინარე წელს საქართველოს 

მთავრობამ, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, აბაშის მუნიციპალიტეტს 

2019 წლის 18 დეკემბერის N2630 , 2020 წლის 24 მარტის N584 72 და 19 აგვისტოს N1578 

განკარგულებებით გამოუყო ჯამში 5 210 051 ლარი, შემდეგი პროექტების განსახორციელებლად: 



 

სამუშაოების დასახელება ღირებულება 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, 

ადმინისტრაციულ შენობებში რემონტისა და ქალაქ აბაშაში 

კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოები 

286,195 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაიდანში გზის მოწყობა 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე ასფალტო 

ბეტონის საფარით 

375,147 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბულვანში გზის მოწყობა 

ასფალტო ბეტონის საფარით 
130,809 

ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის 

საფარით (მინი სტადიონამდე) 
60,482 

ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის მოწყობა 

ასფალტო ბეტონით 
96,021 

ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეულში სოფ. საგვაზაოში 

ქუჩა N4-ის ასფალტო ბეტონით მოწყობის სამუშაოები 
50,682 

აბაშის მუნიციცპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში ქ. N3: 

ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (აბაშის 

მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ცენტრიდან N5 ქუჩის 

გავლით გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონით) 

159,750 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში ქ. N6 

ასფალტო ბეტონით მოწყობის სამუშაოები (აბაშის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველი მაისის ცენტრიდან 

კუდაეწერის ბოლომდე გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონით) 

139,061 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ მაისში ქ. N7-დან ქ. 

N1-მდე გზის ასფალტო ბეტონით მოწყობის სამუშაოები 

(აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. პირველი მაისის ცენტრიდან 

სოფ. გაუწყინარის სკოლის გავლით სოფ. გაუწყინარის 

ბოლომდე გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონით) 

105,341 

აბაშის მუნიციპალიტეტში გარე-განათების მოწყობის 

სამუშაოები 
305,765 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. მარანში ცენტრალური 

ავტომაგისტრალიდან სოფ. ქოლობნის საზღვრამდე გზის 

რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით 

585,962 



აბაშის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო მაგისტრალის 

ქალაქ აბაშის მონაკვეთზე მარეგულირებელი შუქნიშნების და 

ერთი ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები 

118,060 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობნის ტერიტორიაზე 

ავტომაგისტრალის მიმდებარედ აგრობაზრის მოწყობის 

სამუშაოები 

126,263 

აბაშის მუნიციცპალიტეტში სოფ. ნორიოში ცენტრალური 

საავტომობილო მაგისტრალიდან მდ. აბაშის სანაპირომდე და 

ასევე მდ. ნოღელაზე არსებული ხიდის მიმდებარედ გზის 

ასფალტო ბეტონით საფარის მოწყობის სამუშაოები 

50,000 

აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელში მდ. ცხენისწყლის 

მიმდებარედ საინფორმაციო ცენტრის მოწყობის სამუშაოები 
339,378 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სამიქაო-მაიდნის ცენტრალური 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
509,880 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ ქოლობნიდან სოფ. გეზათის 

მიმართულებით (აუზებისა და ცაგურიების უბნის გავლით) 

გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა 

352,038 

ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. აბაშისპირის 

ქუჩა N4 ისა და სოფ. ნორიოს N5 ქუჩის მოწყობა ასფალტო 

ბეტონით. 

96,205 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნორიოში, ილიას ქუჩიდან 

სოფ. სუჯუნაში საბაშვილების ბოგირამდე გზის მოწყობა 

ასფალტო ბეტონბის საფარით 

208,729 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზანათში სადანელიოს უბანში 

N 3 ქუჩის ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები 
139,969 

ქალაქ აბაშაში გამსახურდიას მე 4- შესახვევში გზის მოწყობა 

ასფალტო-ბეტონის საფარით 
130,384 

ქალაქ აბაშაში თოფურიას ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის 

საფარით 
172,533 



ქალაქ აბაშაში დავით კაჭარავას პირველი შესახვევის და 

პაჭკორიას ქუჩების, დავით კაჭარავას პირველი და მეორე 

შესდახვევის დამაკავშირებელი ქუჩის მოწყობა ასფალტო 

ბეტონის საფარით. 

109,473 

ქალაქ აბაშაში ნინოშვილის მეორე შესახვევის, იოსელიანის 

ქუჩის დამაკავშირებელი გზის და ნინოშვილის მესამე 

შესახვევის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით 

110,357 

ქალაქ აბაშაში კილოსანიას, ჩიქოვანის და ბზიავას ქუჩის 

ორმული შეკეთება და ასფალტო-ბეტონის საფარის გადაკვრა 
76,007 

ქ. აბაშაში რკ. სადგურის მოედნის ასფალტო ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაცია 
95,935 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. გამოღმა ზანათში სასაფლაოს 

მიმდებარედ N8 ქუჩისა და შესახვევის მოწყობა ასფალტო 

ბეტონის საფარით 

100,000 

აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. გულეიკარში გზის მოწყობა 

ასფალტო ბეტონის საფარით 
100,000 

ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეულში  ქუჩა N7-ის  

ასფალტო ბეტონით მოწყობის სამუსაოები 
50,392 

ქალაქ აბაშაში ცანავას ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის 

საფარით თბილისი სენაკი ლესელიძის საერთაშორისო 

მაგისტრალამდე 

96,884 

   ზემოაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება და გამოყოფილი თანხების ათვისება 

განისაზღვრა საქართველოს „სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების 

საფუძველზე, კერძოდ: პროექტების შერჩევის პერიოდში მოხდა ადილობრივი მოსახლეობის 

მაქსიმალური ჩართულობა, რაზეც ჩატარდა მოსახლეობაში კრებები, რაც  ასახულია შესაბამის 

კრების ოქმებსა და ფოტო მასალებში. სამუშაოებზე განკარგულების გამოსვლისთანავე 

მომზადებულ იქნა სატენდერო დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც გამოცხადდა ელექტრონული 

ტენდერი, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები რომლებთანაც გაფორმდა ხელშეკრულებები. დღეის 

მგომარეობით 25  პროექტიდან  24  დასრულებულია, ხოლო  საქართველოს მთავრობის  19 



აგვისტოს N1578 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით განსახორციელებელ 5 პროექტზე 

ჩატარებულია ტენდერი. 

   აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაზრდის მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო, ეკოლოგიურად ჯანსაღ და კეთილსაიმედო გარემოზე. ასევე, 

ტრანსპორტის, ჯანდაცვის, განათლების და საბინაო-კომუნალური მომსახურების სფეროებზე.  

    რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში დასაფინანსებელ პროექტებს, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის 

N654 დადგენლებით, 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებისა და მისი დანართის 

შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500 000 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

თანადაფინანსების სახით გამოიყო 48 000 ლარი. აღნიშნული თანხის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროექტების შერჩევა და პრიორიტეტულობის განსაზღვრა ხდებოდა 

კრებებზე მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, შეიქმნა კალენდარული გრაფიკი შესაბამისი 

სოფლების მიხედვით და კონკრეტული თარიღის მითითებით, რის მიხედვითაც ხდებოდა 

სოფლებში დასახლების საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ორგანიზება და დაგეგმვა. 

ხსენებული გრაფიკი გადაგზავნილ იქნა საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული 

განვითარების სამინისტროში, საიდანაც მონიტორინგის ჯგუფის თანამშრომლები 

რეგულარულად ესწრებოდნენ სოფლებში კრებებს. შერჩეულ იქნა 56 პროექტი, აღნიშნული 

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება არხების გაწმენდის, ხიდ-ბოგირების, გარე-განათებისა და 

სკვერების მოწყობის სამუშაოები. დღეის მდგომარეობით 47 პროექტი დასრულებულია, ხოლო 9 

პროექტზე მიმდინარეობს სამუშაოები. 

   საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, „ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების 

შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვარს N27 და 12 ივნისის N973 

განკარგულებების საფუძველზე აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო ჯამში 2 091 907 ლარი. 

აღნიშნული თანხით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ 22 საჯარო სკოლაში დაიგეგმა და 

მიმდინარეობს სველი წერტილების სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხოლო ნორიოს 

ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მაცხოვრისკარში, „მუნიციპალური განვითარების 

ფონდი“-ს დაფინანსებით  მიმდინარეობს ახალი სკოლის მშენებლობა, ღირებულებით 1 112 000 

ლარი, რომელიც 9 ნოემბერს დასრულდება. 

   ასევე, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 ივლისის N1267 და 13 აგვისტოს N1500 და N1501 

განკარგულებებით, გასული წლების განმავლობაში გახორციელებული პროექტებიდან 

დარჩენილი ეკონომიები ჯამში 313 962 ლარი აბაშის მუნიციპალიტეტს გადმოეცა შემდეგი 

პროექტების განსახორციელებლად, ესენია: სეფიეთის, ძვ. აბაშის, პირველი მაისის და წყემის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ამბულატორიები შენობების სარემონტო სამუშაოები 

ღირებულებით 106 707 ლარი.  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სანიაღვრე არხებისა ხიდ-



ბოგირების მოწყობის  სამუშაოები ღირებულებით 184 151 ლარი და  ქ. აბაშაში თავისუფლების 

ქუჩა N35-N70 საცხოვრებელი სახლის სტიქიით დაზიანებული სახურავის მოწყობის 

სამუშაოები  ღირებულებით 23 104 ლარი. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ  ინფრასტრუქტურული პროექტების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია 

ხოლო დარჩენილი პროექტები შესრულდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში. 

   მერიის შესაბამისი სამსახურების ყველა თანამშრომელი ყოველდღიურ რეჟიმშია ჩართული 

ზემოთხსენებული პროექტების განხორცილების პროცესში, რათა დროულად მოხდეს იმ 

ხარვეზებისა და პრობლემები გამოვლენა და აღმოფხვრა, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის 

ქვეშ დააყენოს პროექტების განხორცილება. ჩვენს  მიერ ყოველკვირეულად მზადდება 

ინფორმაცია  რეგიონული განვითარების პროგრამებისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ და იგზავნება სამხარეო 

ადმინისტრაციაში. 

   ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური საკითხები 

 2020 წლის განმავლობაში ძირითადი აქცენები შექმნილი პანდემიიდან გამომდინარე გადატანილი 

იყო მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციაური საკითხების მოგვარებაზე, 

მუნიციპალური 17  სოციალური პროგრამის ფარგლებში, რომლის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 

678.800 ლარს  ამ ეტაპისთვის დახმარება გაეწია 1815 ბენეფიციარს. კონკრეტული მონაცემები 

ასახულია ცხრილში. 

#  programis dasaxeleba 

prog-

ramis 

biujeti 

(aT.lari) 

Ggasacemi Tanxa 

TiToeul 

beneficiarze  

შესრულება 
2020 weli) 

mimReb 
beneficia
rTa 
raodenob
a 

1.   
omis monawile gardacvlil veteranTa ojaxebis  
daxmarebis programa(veteranis gardacvalebisas)      2.500                250                    0              0 

2.   

gardacvlil iZulebiT gadaadgilebul pirTa 
ojaxebis  daxmarebis programa.(devnilis 
gardacvalebisas) 
 

    4.000       200                  600                  3 

3.   
omis monawile veteranebis  da saqarTvelos 
teritoriuli mTlianobisaTvis omSi daRupul 
mebrZoolTa ojaxebis daxmarebis programa. 

   37.000 

      150 (II 
msof.omis mon.500 
lari) omSi 
daRupulTa ojaxebi-
500 lari 

              28. 100                 178 

4.   
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis 
daxmarebis programa(18 wlis asakamde)    10.000        200                  7.000               35 

5.    axalSobilTa ojaxebis daxmarebis programa    35.000 
 Ppirveli-100. me-2-150. 

me-3 da meti    -      3 00 
                10.650               52 

6.   ded_mamiT oboli bavSvebis daxmarebis programa      1.800             300                  300                  1 

7.   
marCenaldakargul bavSvTa ojaxebis daxmarebis 
programa 

   21.000       150               18.000               120 

8.   
stiqiiT dazaralebuli (xanZari, qari, 
wyaldidoba)  ojaxebis daxmarebis programa. 

     25.000           2,500                2.500                 1 

9.   
mzrunvelobamoklebuli  mosaxleobis ufaso 
kvebis programa 

 
    60.000                26.813                   50 



 

 

მიმდინარე წლის განმავლობაში დაგეგმილი გვქონდა მრავალფეროვანი ღონისძიებები 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული მიმართულებით მაგრამ ქვეყანაში მიმდინარე მძიმე 

ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ ძირეულად შეცვალა ჩვენი გეგმები. ვიმედოვნებთ რომ მომავალი 

წლისთვის ვითარება დასტაბილურდება და სრულყოფილად შევძლებთ ამ მიმართულებით ჩვენი 

პროექტებისა და პროგრამების სრულად განხორციელებას. 

 და ბოლოს, აღვნიშნავ რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ 

ორგანოებს შორის ხდება ყველა საკითხის კოორდინირება, ვმუშაობთ კონსტრუქციული 

თანამშრომლობის რეჟიმში, აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს რეგიონული და ცენტრალური 

ხელისუფლების ორგანოებთან მათი მხრიდან ვგრძნობთ მუდმივ მხარდაჭერას რაც 

ადგილობრივი მოსახლეობის რეალური თანადგომის პირობებში დასახული მიზნების 

ეფექტურად განხორციელების კარგი წინაპირობაა. 

 

10.   mosaxleobis samedicino  momsaxurebis programa   294.500 

1 .0-dan 100.000 qula-

100 laridan 500l-
mde 100%.501 l-idan 
zemoT Rir-is 80%-iT 
,ara umetes 1500l 
2. qula 101.000-dan 
200.000-mde - 200-
laidan Rir-bis 70%-
iT, ara umetes 1500 

larisა. 200.000-ზემოთ 

ან არ გააჩნიათ ქულა-

250-ლარიდან 1000 

ლარამდე- 50%-ით, 1001 

ლარიდან 2000 

ლარამდე-40%-ით, 2001 

ლარიდან ზემოთ-30%-

ით, მაგრამ არა უმეტეს 

1200 ლარისა. 

                 83. 222  

 sul 
daxmareba 
gaewia: 
 
 
 
       250         

11.   
asi wlis da asze uxnesi asakis uxucesTa 
daxmarebis programa     2.000            1.000                1.000                1 

12.   
mravalSviliani ojaxebis (3 da meti Svili 0-dan 
18 wlis asakamde) daxmarebis programa 

  106.000 
TiToeul bavSvze 100 
lari 

              94.000             940 

13.   
 yru-munjebis da ,,CernobilelTa”daxmarebis 
programa      4.000           200              2..400                 12 

14.   
Ddializis programaSi monawile avadmyofTa 
mgzavrobis mxardaWeris programa 

  28.000 
yovelTviurad 150 
lari 

                       

12.300 
           16-3 

15.   
mkveTrad gamoxatuli(I jgufis) SSm pirebis 
daxmarebis programa 35.000      200 

                      

30.800 
           154 

16.   
TavSesafris gareSe darCenili ojaxebis qiriT 
uzrunvelyofis programa 

8.000   100 laramde                    0         0 

17.   
socialurad daucveli gardacvlili 
beneficiarebis daxmarebis programa 

5.000        250                  1.250                  5 

18.   jami 678.800                 318.935               1815 


