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შესავალი 
 

პროექტი ,,შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 
სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი“ შეეხებოდა 
2016-2017 წლების გეგმის შესრულების მონიტრინგს. კვლევა 
განხორციელდა სამაგიდო კვლევის მეთოდის გამოყენებით, 
რაც გულისხმობს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას და მის 
დამშავებას წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიით. საჯა-
რო ინფორმაციის გამოთხოვა მოხდა შიდა ქართლის ოთხივე 
მუნიციპალიტეტიდან და სამინისტროებიდან.  კვლევის პირ-
ველ ეტაპზე სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შემუშავდა მონი-
ტორინგის კითხვარები  და დაეგზავნა საჯარო უწყებებს, ხო-
ლო მეორე ეტაპზე დამუშავდა და გაანალიზდა  მიღებული 
საჯარო ინფორმაცია.  

შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლე-
ბის სტრატეგიული დოკუმენტი შედგება ხუთი (5) პრიორიტე-
ტისაგან:  

 სოფლის მეურნეობა 
 ეკონომიკის სხვა დარგები 
 სოციალური სფერო 
 ურბანიზაცია 
 გარემოს დაცვა 
თითოეული პრიორიტეტი გამოყოფილი და ჩაშლილია 

დეტალურად, სადაც გაწერილია მიზანი და ამოცანები. შიდა 
ქართლის სტრატეგიული განვითარების 2014-2021 წლების 
სტრატეგია შედგება თვრამეტი (18) მიზნისა და ორმოცდათექვ-
სმეტი (56) ამოცანისგან. კვლევა მიმდინარეობდა 2019 წლის 1 
ოქტომბრიდან 2020 წლის 30 ივლისის ჩათვლით. აღსანიშნა-
ვია, რომ კვლევის განმავლობაში იყო გარკვეული შეფერხე-
ბები საჯარო სექტორის მხრიდან და ვერ ხერხდებოდა დეტა-
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ლურად ღონისძიებების განხორციელებისა და ამოცანების შე-
სრულების შესახებ ინფორმაციის მიღება, როგორც მუნიციპა-
ლიტეტებიდან, ასევე სამინისტროსგან. მიმდინარე წელს,  კი-
თხვარების შევსება დაემთხვა COVID-19-ით გამოწვეულ პანდე-
მიას და ამან გარკვეული შეფერხება გამოიწვია, რადგან ვერ 
ხერხდებოდა საჯარო ინფორმაციის მიღება/გადამოწმება და 
რიგ შემთხვევებში დღემდე არ მიგვიღია მონაცემები რამდე-
ნიმე სამინისტროსგან, შესაბამისად კვლევაში წარმოდგენილი 
ინფორმაცია ძირითადად ეყრდნობა შიდა ქართლის ოთხივე 
მუნიციპალიტეტიდან მიღებულ მონაცემებს და რამდენიმე 
სამინისტროსგან მიღებულ პასუხებს, სადაც ძირითადად გარე-
მოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მისი 
სიპები ლიდერობს, ხოლო სხვა უწყებებიდან არ მიგვიღია. 
კვლევისას  ინფორმაციის მოძიების მიზნით, მკვლევარებმა 
ასევე გამოიყენეს ინტერნეტ რესურსები და ღია წყაროები. 
საჯარო ინფორმაცია მოგვაწოდეს შემდეგმა უწყებებმა: 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტრო 

 საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო 
 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 
 შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინის-

ტრაცია 
 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 
 კასპი მუნიციპალიტეტის მერია 
 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 
 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 
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კვლევის მეთოდოლოგია 
 

კვლევა განხორციელდა ა(ა)იპ მწვანე კავკასიის მიერ 
შემუშავებულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. აღნიშნული 
მეთოდი გულისხმობს სტრატეგიული განვითარების მიზნებისა 
და ამოცანების დაყოფას ხარისხობრივ კრიტერიუმებად და 
მისი განხორციელების შეფასებას ქულების საშუალებით – 0, 1, 
2 და 3. შეფასება ,,0“ აღნიშნავდა უარყოფით შედეგს, აღნიშნუ-
ლი ქულით ფასდებოდა ამოცანა რომელიც არ განხორციე-
ლებულა 2016-17 წლებში. ,,1“ ქულით ფასდებოდა ამოცანა, 
რომელიც მიუხედავად ხარვეზებისა, მაინც დასაწყის ეტაპზე 
იყო სამონიტორინგო წლების მანძილზე. ,,2“ ქულით ფასდე-
ბოდა ამოცანა, რომელის განსახორციელებლადაც სამუშაოე-
ბის 50% იყო დასრულებული. რაც შეეხება ,,3“ ქულას, აღნი-
შნულით ფასდებოდა ის ამოცანები რომლებიც 2016-17 
წლებში სრულად დასრულდა.  

კვლევის მეთოდოლოგია ითვალისწინებდა სამოქმედო 
სტრატეგიის გეგმიდან იმ რიგი ამოცანების და სამუშაოების 
ამოღებას, რაც დასახული ჰქონდა, როგორც სახელმწიფოს, 
ასევე ცალ-ცალკე მუნიციპალიტეტებს რეგიონის განვითარები-
სათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე შედგა კითხვარები, რო-
მელიც გადაეგზავნათ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებს და 
სამინისტროებს. აღსანიშნავია, რომ კითხვარებს თავად საჯა-
რო უწყების წარმომადგენლები ავსებდნენ და გვიბრუნებდნენ 
უკან, ელექტრონული სახით. დამატებით მკვლევარები ინტერ-
ნეტის ღია წყაროების გამოყენებით უწევდნენ მონიტორინგს 
მიღებულ მონაცემებს და განსაკუთრებით იმ მონაცემებს, 
რაზეც საჯარო უწყებებმა არ გაგვცეს პასუხი. მსგავსი ინფორ-
მაცია გადამოწმებულ იქნა ინტერნეტ წყაროებში და აღმოჩნ-
და, რომ მათი ნაწილი განხორციელებული და დასრუ-
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ლებული ყოფილა, მიუხედავად საჯარო უწყებების მხრიდან 
შეუფასებლობისა. გამოთხოვილი ინფორმაციისა და ღია 
წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიების შედეგად, სადაც ვერ 
მოხერხდა შეფასება, კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდი-
ნარე ამოცანა შეფასებულ იქნა ,,0“ ქულით. (თითოეული კრი-
ტერიუმის გრადაცია დეტალურად მოცემულია „ქვემო 
ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების განვითარების სტრა-
ტეგიის განხორციელების მონიტორინგის მეთოდოლოგიაში“, 
greencaucasus.org.ge-პუბლიკაციები) 

სტრატეგიის 18 მიზნისა და 56 ამოცანის განხორციელების 
შესაფასებლად შემუშავებულ იქნა სულ 56 ხარისხობრივი 
კრიტერიუმი, (გრადაცია 0-დან-დან 3 ქულამდე) ამდენად, 
მონიტორინგის შედეგად დადგენილი სტრატეგიის განხორ-
ციელების მთლიანი მაჩვენებლის შესაძლო ამპლიტუდა მერ-
ყეობდა 0-დან 168-მდე ქულის ფარგლებში. მონიტორინგის 
პერიოდში (2015-2019 წლებში) სტრატეგიის თითოეული მიზნის 
მისაღწევად განხორციელებული ქმედებები შეფასდა შესაბამი-
სი მიზნის მიღწევისა  და ამოცანების განხორციელების კრიტე-
რიუმების შეფასების მიხედვით მიღებული ქულების ჯამის შე-
ფარდებით შესაძლო მაქსიმალურ ქულასთან, პროცენტებში. 
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პრიორიტეტი №1 სოფლის მეურნეობა 
 

პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა მოიცავს 5 მიზანს და 
22 ამოცანას. 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმით სა-
მინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების  მიერ დაგეგმი-
ლი იყო 13 სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელება. აღ-
სანიშნავია, რომ აღნიშნულ პრიორიტეტში ყველა ამოცა-
ნის ქვეშ არ ყოფილა დაგეგმილი კონკრეტული საქმია-
ნობები.  
პრიორიტეტის შეფასების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 66 
(100%) ქულა, ხოლო მისი შეფასება მოხდა 15 (22,72%) 
ქულით. 
 
მიზანი №1: მეურნეობების განვითარება კონსოლიდაციის 
გზით 
მიზნის მიღწევის შეფასება განხორციელდა ოთხი ამო-
ცანის ხარსხობრივი კრიტერიუმების საფუძველზე, რომ-
ლის შეფასების ქულათა მაქსიმალური ჯამი არის 12 
(100%), ხოლო მიღებული ქულაა 1 (8,3%). 
ამოცანების შეფასება მოხდა საქართველოს სოფლის 
მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღე-
ბული ინფორმაციის საფუძველზე. 
ამოცანების შესრულება 
 
1.1. მცირე მეურნეობების კონსოლიდაცია, 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

რეგიონში მცირე მეურნეობების კონსოლიდაცია 
არ განხორციელებულა 0 

 
1.2. კონსოლიდაციის შესახებ მცირე მიწის მესაკთრეების 

ცნობიერების ამაღლება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

კონსოლიდაციის შესახებ მცირე მიწის მესაკთრე-
ების ცნობიერების ამაღლება არ მომხდარა 0 

 
1.3.  ნებაყოფლობითი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერი-

რება. 
შეფსება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს და-
ცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის სა-
ფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

ნებაყოფლობითი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერი-
რების სამუშაოები დაიწყო 2016-17 წლებში 1 

 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოგვაწოდა ინფორ-
მაცია, რომ კოოპერატივების შექმნის ხელშემწყობის 
ღონისძიებები დაწყებულია შიდა ქართლის რეგიონში. 
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1.4. მიწების პირველადი რეგისტრაციის სისტემური გან-
ხორციელება/დასრულება 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

მიწების პირველადი რეგისტრაციის სისტემური და-
სრულება არ მომხდარა 2016-17 წლის პერიოდში 0 

 
მიზანი №2: სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითა-
რება აგროწარმოების პროცესში თანამედროვე ტექნო-
ლოგიების მიდგომებისა და მასალების დანერგვისა და 
გამოყენების გზით 
მიზნის შეფასება ხორციელდება რვა ამოცანის ხარის-
ხობრივი კრიტერიუმებით შეფასების გზით, რომლის 
მაქსიმალური ქულაა 24 (100%), ხოლო მიზნის მიღწევა 
შეფასდა 1 (4.16%) ქულით.  
შეფასება ხდება კასპის მუნიციპალიტეტის მერიიდან 
მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
    ამოცანების შეფასება 
 
2.1 მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და სათესლე მა-

სალების წარმოება-გამოყენება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია. 
  



 12 

შეფასება ქულა 

მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და სათესლე მა-
სალების წარმოებისთვის სამუშაოები არ დაწყე-
ბულა 

0 

 
2.2. სანერგეების რაოდენობისა და ხარისხის ზრდა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

სანერგეების რაოდენობისა და ხარისხის ზრდის 
სამუშაოები არ განხორციელებულა 0 

 
2.3. მრავალფუნქციური ს-ს ტექნიკის/მექანიზაციის განა-

ხლების გაგრძელება 
შეფასება ხდება კასპის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მო-
წოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

მრავალფუნქციური ს-ს ტექნიკის/მექანიზაციის განა-
ხლების გაგრძელებისთვის მიღებულია დონორის 
დაფინანსება 

1 

 
აღნიშნული ამოცანის შესრულებისთვის პროგრამა გან-
ხორციელდა კასპის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერიის 
ინფორმაციით USAID-ის თანადაფინანსებით მიმდინარე-
ობს თანამონაწილეობით დაფინანსება ინფრასტრუქტუ-
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რული და სას.სამეურნეო პროგრამების გაუმჯობესებისა-
თვის.  

 
2.4. სასუქებისა და შესაწამლი მასალის ხელმისაწვდო-

მობა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

სასუქებისა და შესაწამლი მასალის ხელმისაწვ-
დომობის პროგრამები არ განხორციელებულა 0 

 
2.5. სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების შემოტანა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების შემოტანა 
არ დაწყებულა 0 

 
2.6. სარწყავ-მელიორაციული სისტემების რეაბილიტა-

ცია და მოდერნიზება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

სარწყავ-მელიორაციული სისტემების რეაბილიტა-
ცია და მოდერნიზება არ დაწყებულა 0 

 
2.7. საგზაო ინფრასტრუქტურის (შიდა სასოფლო) გაუმ-

ჯობესება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

საგზაო ინფრასტრუქტურის (შიდა სასოფლო) გაუმ-
ჯობესება არ მომხადარა 0 

 
2.8. მოსავლის და საწყობების/შენახვის შესაძლებლო-

ბის შექმნა. 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

მოსავლის და საწყობების/შენახვის შესაძლებლო-
ბის შექმნა არ განხორციელებულა 0 
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მიზანი №3: ფერმერთა მიერ თანამედროვე ცოდნისა და 
გამოცდილების ათვისება და სექტორში ინოვაციური 
მიდგომების დანერგვა 
მიზნის შეფასება მოხდა ოთხი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმის საფუძველზე, რომლის შეფასების მაქსიმა-
ლური ქულა იყო 12 (100%), მიზნის მიღწევა შეფასდა 3 
(25%) ქულით. 
შეფასება განხორციელდა საქართველოს სოფლის 
მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 
      ამოცანების განხორციელება 
 

3.1. გრძელ და მოკლევადიანი სწავლება და ტრენინგე-
ბის ჩატარება 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

გრძელ და მოკლევადიანი სწავლება და ტრენინ-
გები არ დაწყებულა 0 

 

3.2. საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობების მოწყობა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია. 

შეფასება ქულა 

საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობების მოწყობა 
არ დაწყებულა 0 
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3.3. ბაზრის და ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა; 

შეფასება მოხდა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე 

შეფასება ქულა 

ბაზრის და ტექნოლოგიების შესახებ დაგეგმილი აქ-
ტივობები სრულად განხორციელდა 2016-17 წლებ-
ში. 

3 

 
2016-2017 წლებში ინსპექტირება  ჩატარდა  40 ვეტერინა-
რულ აფთიაქში  და  2  სამონიტორინგო  ობიექტზე,  აღე-
ბული და ლაბორატორიული კვლევისათვის  გაგზავნილ 
იქნა სხვადასხვა დასახელების ვეტპრეპარატი – 37 
ნიმუში. დარღვევა არ გამოვლენილა. 
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3.4.  აგროფორუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა 
და მათი ადგილობრივად მოწყობა. 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

აგროფორუმებსა და გამოფენებში მონაწილეო-
ბა და მათი ადგილობრივად მოწყობა არ დაწყე-
ბულა 

0 

 
მიზანი №4: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
გადამუშავება-შენახვის ციკლის განვითარება 
მიზანი ფასდება ოთხი ამოცანის ხარისხობრივი კრიტე-
რიუმების საფუძველზე, რომლის შეფასების მაქსიმა-
ლური ქულა არის 12 (100%), ხოლო შეფასება მოხდა 12 
(100%) ქულით. 
შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს და-
ცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.  
      ამოცანების შესრულება 
4.1.  ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

გადამუშავება; წვენების, კონცენტრატების და მზა 
პროდუქტების დამზადება. 

შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.  
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შეფასება ქულა 

ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქ-
ციის გადამუშავება; წვენების, კონცენტრატების და 
მზა პროდუქტების დამზადების ხელშეწყობის 
პროგრამები სრულად ხორციელდება რეგიონში 

3 

 
4.2.  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვის სის-

ტემის შექმნის ხელშეწყობა 
შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს და-
ცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუ-
ძველზე.  

შეფასება ქულა 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვის სის-
ტემის შექმნის ხელშეწყობის პროგრამები სრუ-
ლად ხორციელდება რეგიონში 

3 

 
4.3.  სასაწყობე მეურნეობების, მაცივრების, წისქვილების, 

ხორცის დამამზადებელი პუნქტების შექმნის ხელშე-
წყობა. 

შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.  

შეფასება ქულა 

სასაწყობე მეურნეობების, მაცივრების, წისქვილე-
ბის, ხორცის დამამზადებელი პუნქტების შექმნის 
ხელშეწყობის პროგრამები სრულად ხორციელ-
დება რეგიონში 

3 
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4.4.  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ჩასატვირთი და 
შესაფუთი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა. 

შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.  

შეფასება ქულა 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ჩასატვირთი 
და შესაფუთი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყო-
ბის პროგრამები სრულად ხორციელდება რეგი-
ონში 

3 

 

აღნიშნული ინფორმაციის მონიტორინგისთვის გთავა-
ზობთ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის 
სამინისტროსგან მოწოდებულ ინფორმაციას ცხრილის 
სახით. 
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სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 
 

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მი-
ზანს წარმოადგენს სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე და შეუსა-
ბამო სურსათის განთავსების ფაქტების შემცირება, მოსახლეო-
ბის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასევე სურსათის-
წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე ბიზნე-
სოპერატორის საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან 
შეუსაბამობის აღმოფხვრა და მომხმარებელთა ინტერესების 
დაცვა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიღწევის მიზნით გათვა-
ლისწინებულია ბიზნესოპერატორთა სახელმწიფო კონტრო-
ლი – ინსპექტირება (გეგმური, არაგეგმური, გადამოწმება); მო-
ნიტორინგის ფარგლებში სურსათის ლაბორატორიული 
კვლევა, დოკუმენტური შემოწმება; ბიზნესოპერატორების საქ-
მიანობაზე ზედამხედველობა. ბიზნესოპერატორებთან სახელ-
მწიფო კონტროლის – ინსპექტირების (გეგმური, არაგეგმური, 
გადამოწმება) ფარგლებში ხორციელდება სურსათის მწარ-
მოებელი საწარმოების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეო-
ბის შემოწმება და შეუსაბამობების გამოსწორების მიზნით შესა-
ბამისი მითითებების გაცემა. არსებული მავნე ან/და შეუსაბამო 
სურსათის წარმოების და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალი-
ზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთის უზრუნველყოფა. სურ-
სათის მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების დოკუმენტური 
შემოწმებით ხდება კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან 
შეუსაბამობის აღკვეთა. სურსათისა და სასმელი წყლის ნიმუ-
შის/სინჯის აღების და მათი ლაბორატორიული კვლევის შედე-
გად ხდება სურსათით გამოწვეული მოწამვლებისა და ამ მიზე-
ზით გამოწვეული ავადობის რაოდენობის შემცირება. ასევე 
გამოვლენილ დარღვევებზე ხორციელდება შესაბამისი რეა-
გირება. ზედამხედველობა (ბიზნესოპერატორის საქმიანობაზე 
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დაკვირვება) მიმდინარეობს ბიზნესოპერატორის მიერ კანონ-
მდებლობის მოთხოვნასთან შეუსაბამო სურსათის/ცხოველის 
საკვების – ბაზარზე განთავსების აღკვეთაზე, ბაზარზე უკვე 
განთავსებულის ამოღება/გამოთხოვაზე, სააგენტოს მიერ გა-
ცემული მითითებების შესრულებასა და სურსათის/ცხოველის 
საკვების განადგურებაზე. 

განხორციელებული კონტროლის შედეგად ხდება: 
1. მავნე/შეუსაბამო სურსათის წარმოებისა და სამომ-

ხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღ-
კვეთა. 

2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის/სიცოცხლის დაცვა, 
სურსათისმიერი ინტოქსიკაციების რაოდენობის შემცირება. 

3. შიდა სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება 
და ექსპორტის ხელშეწყობა. 

ყოველივე ზომოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2016-
2017 წლებში შიდა ქართლში განხორციელდა: 1 535 ინსპექტი-
რება; 1299 – დოკუმენტური შემოწმება. მონიტორინგის ფარ-
გლებში ლაბორატორიული კვლევის მიზნით აღებული იქნა 
სურსათის/სასმელი წყლის 591 ნიმუში/სინჯი. ბიზნესოპე-
რატორის საქმიანობაზე ზედამხედველობა მოცემულობიდან 
გამომდინარე ხორციელდება 100% შემთხვევაში. 

ალკოჰოლიანი სასმელების ლაბორატორიულ 
მონიტორინგის ფარგლებში 2016-2017 წლებში აღებული იქნა 
30 ნიმუში. არც ერთი დარღვევა არ გამოვლინდა. 

 
 
მიზანინი №5: მომსახურების სფეროების განვითარება 
აღნიშნული მიზნის განხორციელება შესრულება ფას-

დება ორი ამოცანის ხარისხობრივი კრიტერიუმის საფუძველ-
ზე, რომლის შეფასების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 6 (100%), 
ხოლო შეფასება მოხდა 0 ქულით. 
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შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროსგან და მუნიციპალიტეტების მერიებიდან 
გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე. 

ამოცანების შესრულება 
 

5.1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შემკეთებელი სახელოს-
ნოების შექმნა. 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შემკეთებელი სახე-
ლოსნოების შექმნა არ დაწყებულა 0 

 
5.2. აგროკონსალტინგური სერვისების შექმნა სოფლის მე-

ურნეობაში 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

აგროკონსალტინგური სერვისების შექმნა სოფლის 
მეურნეობაში არ დაწყებულა 0 

 
№2 პრიორიტეტი  ეკონომიკის სხვა დარგები. 

პრიორიტეტი ეკონომიკის სხვა დარგები მოიცავს 4 
მიზანს და 11 ამოცანას. 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმით 
დაგეგმილი იყო სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების 
მიერ, მხოლოდ სამი ღონისძიების განხორციელება. 
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აღნიშნულ პრიორიტეტში ყველა ამოცანის ქვეშ არ 
ყოფილა დაგეგმილი კონკრეტული საქმიანობები.  

პრიორიტეტის შეფასების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 33 
(100%), ხოლო პრიორიტეტი შეფასდა 3 (9.09%) ქულით. 

 
მიზანი №1: ტურიზმისა და რეკრეაციის შემდგომი განვითარება 

მიზნის მიღწევა ხორციელდება შვიდი ამოცანის ხარის-
ხობრივი კრიტერიუმების საფუძველზე, რომლის შეფასების 
ქულათა მაქსიმალური ჯამი არის 21 (100%), ხოლო მიღებული 
ქულაა 2 (9,52%). 

შეფასება ხდება შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების 
მერიებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს 
სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროდან 
მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

ამოცანების შესრულება 
 

1.1.  ტურისტული კომპანიების შექმნა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ტურისტული კომპანიების შექმნა არ დაწყებულა 0 

 
1.2.  პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი სა-
ქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება არ განხორ-
ციელებულა 0 

 
1.3.  ეკო და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი და აქ-
ტიურ-ექსტრიმ ტურიზმის და კურორტების განვითარება (მ. შ. 
მარკეტინგული კვლევებისა და ღონისძიებების ჩატარება) 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ეკო და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი და 
აქტიურ-ექსტრიმ ტურიზმის და კურორტების განვითა-
რება (მ. შ. მარკეტინგული კვლევებისა და ღონის-
ძიებების ჩატარება) არ დაწყებულა 

0 

 
1.4. არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის მუზეუმი, 
უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება და მათ გარშემო 
სათანადო ტურისტული სერვისების შექმნა 
შეფასება ხდება ქარელი მუნიციპალიტეტის მერიიდან მო-
წოდებული და ღია წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის 
საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის მუ-
ზეუმი, უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება და მათ 
გარშემო სათანადო ტურისტული სერვისების შექმნა 
ნაწილობრივ განხორციელებულია 

2 
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აღნიშნული ამოცანის ქვეშ განხორციელდა მხოლოდ 
ქარელის მუნიციპალიტეტში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის 
ეზოს კეთილმოოწყობა და გათბობის სისტემის მოწყობა 
 
1.5.  საკულტო ობიექტებში (მაგ. ყინწვისი, ატენის სიონი) ტუ-

რისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული ღონის-
ძიებების ჩატარება 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

საკულტო ობიექტებში (მაგ. ყინწვისი, ატენის სიონი) 
ტურისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული 
ღონისძიებები არ გატარებულა 

0 

 

1.6. ხალხური რეწვის ხელშეწყობა 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ხალხური რეწვის ხელშეწყობა არ განხორციელე-
ბულა 0 

 

1.7. ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და რეკრეა-
ციაზე. 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და რე-
კრეაციაზე არ განხორციელებულა 0 

 

მიზანი №2: სამშენებლო ბიზნესი/საშენ მასალათა წარმოების 
განვითარება 

მიზნის შეფასება ხდება ერთი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების საფუძველზე, რომლის მაქსიმალური 
შეფასებაა 3 ქულა. რაიმე დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ 
არც ერთმა უწყებამ არ მოგვაწოდა ინფორმაცია და ვერც სხვა 
ღია წყაროში ვერ მოვიძიეთ. გამომდინარე აქედან ამოცანის 
შეფასება ხდება 0 ქულით. 

ამოცანების შესრულება 
 

2.1. ქვიშის და ღორღის წარმოების გაფართოება მტკვრის 
კალაპოტიდან. 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე საჯარო 
უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ქვიშის და ღორღის წარმოების გაფართოება 
მტკვრის კალაპოტიდან.არ მომხდარა 0 

 

მიზანი №3: ლოჯისტიკური სერვისების განვითარება 
მიზნის შეფასება ხდება ერთი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმის საფუძველზე, რომლის შეფასების მაქსიმალური 
ქულაა 3 (100%). მიზნის მიღწევა შეფასდა 1 (33,3%) ქულით. 
ამოცანის შეფასება ხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
ამოცანების შესრულება 
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3.1. სხვადასხვა ტვირთების გადაზიდვის მომსახურების გან-
ვითარება. რეგიონის ადგილმდებარეობა ხელს უწყობს 
ამ ბიზნესის განვითარებას. 

 

შეფასება ქულა 

სხვადსხვა ტვირთების გადაზიდვის მომსახურების გან-
ვითარების ხელშეწყობა ნაწილობრივ ხორციელდება 1 

ქარელის მუნიციპალიტეტში 2016-17 წლებში რეაბილიტირდა 
და კეთილმოეწყო ავტოსადგური, ხოლო ამავე პერიოდში 
განხორციელდა რუისის 6კმ-იანი გზის სრული მოასფალტება. 
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მიზანი №4: ენერგიის გამომუშავება ჰიდრო და ალტერნა-
ტიული წყაროებიდან 
მიზანის შეფასება ხდება ერთი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების საფუძველზე, რომლის მაქსიმალური 
შეფასებაა 3 ქულა. რაიმე დაგეგმილი ღონისძიების 
შესახებ არც ერთმა უწყებამ არ მოგვაწოდა ინფორმაცია 
და ვერც სხვა ღია წყაროში მოვიძიეთ. გამომდინარე 
აქედან ამოცანის შეფასება ხდება 0 ქულით. 
ამოცანების შესრულება 
 
4.1. მთავარი აქცენტი მზის/სოლარული ენერგიის 

მიღებაზე 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

მთავარი აქცენტი მზის/სოლარული ენერგიის 
მიღებაზე არ განხორციელებულა 0 

 
4.2. ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების 

ხელშეწყობა (მაგ. ბიოსაწვავი) 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების 
ხელშეწყობა (მაგ. ბიოსაწვავი) არ მომხდარა. 0 
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პრიორიტეტი №3 სოციალური სფერო 
 
პრიორიტეტი სოციალური სფერო მოიცავს 4 მიზანს და 
10 ამოცანას. 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმით  სამი-
ნისტროებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი 
იყო 237 სხვადასხვა ღონისძიება.  
პრიორიტეტში ყველა ამოცანის ქვეშ არ ყოფილა და-
გეგმილი კონკრეტული საქმიანობები.  
პრიორიტეტის შეფასების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 30 
(100%), ხოლო პრიორიტეტი შეფასდა 9,59 (32%) ქულით. 
 
მიზანი №1: განათლების შემდგომი განვითარება 
მიზნის შეფასება მოხდა ოთხი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე, რომლის შეფა-
სების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 12 (100%), ხოლო შე-
ფასება მოხდა 0 ქულით, რადგან აღნიშნული მიზანი არ 
წარმოადგენდა სამუშაო პრიორიტეტს საჯარო უწყებები-
სათვის და ვერც ღია წყაროებიდან შევძელით ინფორმა-
ციის მოძიება.    ამოცანების შესრულება 

ამოცანების შეფასება 
1.1. რეგიონის უმაღლესი სასწავლებლების, კოლეჯე-

ბისა და პროფესიული სასწავლებლების სასწავლო 
პროგრამები ფართოდ უნდა ითვალისწინებდნენ 
რეგიონის ეკონომიკურ პრიორიტეტებს და ადგი-
ლობრივი ბაზრის მოთხოვნებს 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

რეგიონში ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბა-
მისობაში სასწავლო დაწესებულებების პრო-
გრამული პრიორიტეტების განსაზღვრა არ 
დაწყებულა 

0 

 
1.2. შიდა და საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება 

და პროფესიულ ქსელებში მონაწილეობა: ინფორ-
მაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 
ცოდნა და უცხო ენ(ებ)ის ცოდნა 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

შიდა და საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება 
და პროფესიულ ქსელებში მონაწილეობის 
პროგრამები არ განხორციელებულა. 

0 

 
1.3. რეგიონში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა 

(მათ შორის სხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან) და 
დამაგრების სტიმულების შექმნა 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

რეგიონში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა 
(მათ შორის სხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან) 0 
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და დამაგრების სტიმულების პროგრამების შექმნა 
არ განხორციელებულა 

 
1.4.  ბიზნესებსა და უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომ-

ლობის დამყარება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ბიზნესებსა და უნივერსიტეტებს შორის თანამ-
შრომლობის დამყარება არ დაწყებულა 0 

 
მიზანი №2: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და 
სოციალური ჩართულობა 
მიზნის შეფასება მოხდა ორი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე, რომლის შეფა-
სების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 6 (100%), ხოლო 
შეფასება მოხდა 4 (66,6%) ქულით. 

  ამოცანების შეფასება 
 

2.1. მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა სამედიცინო 
სერვისებით 
ამოცანის შესრულება ფასდება ქარელისა და კასპის მუ-
ნიციპალიტეტების მერიიდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე. 
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შეფასება ქულა 

მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა სამედიცინო 
სერვისებით ნაწილობრივ ხორციელდება 2 

მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ სხვადასხვა დაფინან-
სების პროგრამებს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამედიცი-
ნო სერვისების ხელმისაწვდომობისათვის და ასევე ად-
გილზე ქმნიან სხვადასხვა სერვისს ამბულატორიული 
მომსახურების ხელშეწყობით.  
 
2.2. მოწყვლადი ჯგუფების ინვალიდების, დევნილების, 

პენსიონერებისა და დაბალშემოსავლიანი ოჯახების 
სოციალური ინტეგრირება. 

ამოცანის შესრულება ფასდება ქარელისა და კასპის 
მუნიციპალიტეტების მერიიდან მოწოდებული ინფორმა-
ციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

მოწყვლადი ჯგუფების ინვალიდების, დევნილე-
ბის, პენიონერებისა და დაბალშემოსავლიანი 
ოჯახების სოციალური ინტეგრირების პროგრა-
მები ნაწილობრივ ხორციელდება 

2 

 
მიზანი №3: ღირსეული საცხოვრისით უზრუნველყოფა 
მიზნის შეფასება მოხდა ორ ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე, რომლის შეფა-
სების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 6 (100%), ხოლო 
შეფასება მოხდა 4,59 (76,5%) ქულით 
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ამოცანების შეფასება ხორციელდება შიდა ქართლის 
ოთხივე მუნიციპალიტეტიდან მოწოდებული ინფორმა-
ციის საფუძველზე. 

ამოცანების შეფასება 
 
3.1.  ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი პირო-

ბების შექმნა  
შეფასება ხდება – კასპის, გორის, ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძ-
ველზე. 

შეფასება ქულა 

ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი პი-
რობების შექმნის ღონისძიებები დიდწილად სრუ-
ლად განხორციელდა 

2,59 

 
3.2.  კომუნალური (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, დენი და 

სხვ.) მომსახურებით ქალაქებისა და სოფლების 
უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება – კასპის, გორის, ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძ-
ველზე. 

შეფასება ქულა 

კომუნალური (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, დენი 
და სხვ.) მომსახურებით ქალაქებისა და სო-
ფლების უზრუნველყოფა ნაწილობრივ გან-
ხორციელდა ოთხივე მუნიციპალიტეტში 

2 
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მუნიციპალიტეტებმა განახორციელეს რიგი პროექტები 
საკუთარ რეგიონებში სასმელი წყლის მიწოდებისა ქა-
ლაქისა და სოფლის მოსახლეობისათვის, რაც გულის-
ხმობდა სათავე ნაგებობების მოწყობას და თვითოეულ 
ოჯახამდე თუ უბნამდე  წყლის ინდივიდუალურ მიწო-
დებას. თუმცა ჯერ-ჯერობით კვლავ ვერ ხერხდება ყველა 
სოფლის დაფარვა და ხარისხიანად სასმელი წყლის 
მიწოდების სამუშაოები. ქალაქების ნაწილს რაც შეეხება, 
სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემა  უმეტეს შემთხვე-
ვაში აღმოფხვრილია. 
მუნიციპალიტეტებმა ასევე განახორციელეს სოფლებში 
გარე განათებების მონტაჟი და სანაგვე ურნების განთავ-
სება სოფლების ნაწილში, რითიც მნიშვნელოვნად გაუმ-
ჯობესდა ნარჩენების მართვა და გარემოს დაბინძურების 
მაჩვენებლის შემცირება. 
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პრიორიტეტი №4 ურბანიზაცია 
 

მიზანი №4: ქალაქების ზრდა და საქალაქო ცხოვრების 
წესის შეღწევა რეგიონის ტერიტორიაზე – ურბანიზაცია 
მიზნის შეფასება მოხდა ორ ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე, რომლის შეფა-
სების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 6 (100%), ხოლო 
შეფასება მოხდა 1 (16,6 %) ქულით 
ამოცანების შეფასება ხდება კასპის მუნიციპალიტეტიდან 
და ღია წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძ-
ველზე. 

ამოცანების შესრულება 
 

4.1. ქალაქებისათვის ახალი, კონკურენტუნარიანი ეკო-
ნომიკური გარემოსა და სამუშაო ადგილების შექმ-
ნის ხელშეწყობა 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ქალაქებისათვის ახალი, კონკურენტუნარიანი 
ეკონომიკური გარემოსა და სამუშაო ადგილების 
შექმნის ხელშეწყობის ღონისძიებები არ 
განხორციელებულა 

0 

 

4.2. სოფლად დასაქმების ალტერნატიული, არასასოფ-
ლო-სამეურნეო, დასაქმების ადგილების შექმნის 
ხელშეწყობა. 

შეფასება ხდება კასპის მუნიციპალიტეტიდან და ღია 
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წყაროებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

სოფლად დასაქმების ალტერნატიული, 
არასასოფლო-სამეურნეო, დასაქმების 
ადგილების შექმნის ხელშეწყობის აქტივობების 
მცირე ნაწილი განხორციელდა. 

1 

 
პრიორიტეტი №5 გარემოს დაცვა 

 
პრიორიტეტი გარემოს დაცვა მოიცავს 6 მიზანს და 13 
ამოცანას. 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმი-
ლი იყო 45 სხვადასხვა ღონისძიება სამინისტროებისა და 
მუნიციპალიტტების მიერ შიდა ქართლში.  
აღნიშნულ პრიორიტეტში ყველა ამოცანა არ წარმოად-
გენდა სამუშაო პრიორიტეტს და მასზე არ მიგვიღია და 
არც სხვა ღია წყაროებში შეგვხვედრია რაიმე სახის ინ-
ფორმაცია სტრატეგიაში მოცემული ამოცანების შესრუ-
ლების შესახებ.  
პრიორიტეტის შეფასების მაქსიმალური ქულათა ჯამია 39 
(100%) ქულა, ხოლო მისი შეფასება მოხდა 8 (20,5%) 
ქულით. 
 
მიზანი №1: გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და 
განათლება 
მიზნის შეფასება ხდება ორი ამოცანის ხარისხობრივი 
მაჩვენებლის მიერ, რომლის შეფასების მაქსიმალური 
ქულათა ჯამია 6 (100%), ხოლო მიზნის მიღწევა შეფასდა 2 
(33,3%) ქულით 
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ამოცანების შეფასება ხდება სოფლის მეურნეობისა და 
გარემოს დაცვის სამინისტროსგან და მუნიციპალიტეტე-
ბისაგან მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
ამოცანების შესრულება 
 
1.1. მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბუნების დაცვის 

თაობაზე   
ამოცანა ფასდება ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებიდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბუნების და-
ცვის თაობაზე  განხორციელდა მხოლოდ ქარე-
ლისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ნაწი-
ლობრივ განხორციელდა. 

1 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 35 სოფელში ცნობიერების 
ასამაღლებლად ჩატარდა დასუფთავების აქციები, სადაც 
ჩართული იყო მოსახლეობა. 
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1.2. ბუნებრივი კატასტროფების დროს რისკის შემცი-
რების შესახებ ცოდნის გავრცელება 

შეფასება ქულა 

ბუნებრივი კატასტროფების დროს რისკის 
შემცირების შესახებ ცოდნის გავრცელება 
ნაწილობრივ განხორციელდა 

1 

 
დაბა სურამში მდინარე ბიჯნისურაზე განხორციელდა 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები ბუნებრივი კატასტროფებისგან 
თავდასაცავად. 

 
 

მიზანი №2: წყლის რესურსების მდგრადი მართვა 
მიზნის მიღწევა ფასდება ოთხი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმით, რომლის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 
12 (100%), ხოლო შეფასება მოხდა 2 (16,6%) ქულით. 
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შეფასება ხორციელდება სოფლის მეურნეობისა და 
გარემოს დაცვის სამინისტროსგან და მუნიციპალიტე-
ტებისაგან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
ამოცანების შესრულება 
 
2.1. წყალმომარაგებასა და ირიგაცია-მელიორაციაში ახა-

ლი, ნაკლებად ხარჯიანი და ეკონომიური მეთოდე-
ბის გამოყენება (მაგ. წვეთოვანი და დასხურებითი 
რწყვა). 

შეფასება ხორციელდება ქარელისა და კასპის მუნიციპა-
ლიტეტებიდან და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

წყალმომარაგებასა და ირიგაცია-მელიორაცია-
ში ახალი, ნაკლებად ხარჯიანი და ეკონომიური 
მეთოდების გამოყენების ხელშემწყობის ღონის-
ძიებები ნაწილობრივ განხორციელდა 

1 

 
2016-2017 წლებში შიდა ქართლში ძირითადი სამუშაოები 
ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტების სასმელი და სარ-
წყავი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, თუმცა 
აღნიშნული არ შეეხო ყველა მუნიციპალიტეტს და დაგეგ-
მილი ღონისძიებების ნაწილი არ განხორციელებულა. 
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2.2. წყლის დაბინძურების პრევენცია.  
შეფასება ხორციელდება ქარელისა და კასპის მუნიციპა-
ლიტეტებიდან და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

წყლის დაბინძურების პრევენციის სამუშაოები არ 
განხორციელებულა 0 

 

აღნიშნული ამოცანის ქვეშ დაგეგმილი ღონისძიებები 2016-
2017 წლებში არ განხორციელებულა შიდა ქართლში. 
 

2.3. წყალაღების ეფექტიანი კონტროლი.  
შეფასება ხორციელდება ქარელისა და კასპის მუნიციპა-
ლიტეტებიდან და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მიღებული ინ-
ფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

წყალაღების ეფექტიანი კონტროლის სამუშაოები 
ნაწილობრივ შესრულდა რამდენიმე მუნიციპალი-
ტეტში 

1 
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2.4.  მუნიციპალური ჩამდინარე გამწმენდი სისტემების 
გამართვა. 

შეფასება ხორციელდება ქარელისა და კასპის მუნიციპა-
ლიტეტებიდან და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

მუნიციპალური ჩამდინარე გამწმენდი სისტემების 
გამართვის სამუშაოები არ განხორციელებულა 0 

 

აღნიშნული ამოცანის ქვეშ დაგეგმილი ღონისძიებები 
2016-2017 წლებში არ განხორციელებულა შიდა ქართ-
ლში. 
 
მიზანი №3: ნიადაგის გარემოსდაცვითი მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 
აღნიშნული მიზანი 2016-2017 წლების სტრატეგიულ 
გეგმაში არ წარმოადგენდა პრიორიტეტს და არ ყოფილა 
რაიმე ღონისძიება დაგეგმილი, შესაბამისად არც ერთ 
საჯარო უწყებას და არც სხვა ღია წყაროს საშუალებით 
ინფორმაციის მოძიება ვერ მოხერხდა და აღნიშნული 
მიზანი ფასდება 0 ქულით. 
ამოცანების შესრულება 
 
3.1. ეროზიის, დამლაშების, ჰუმუსის შემცირების წინააღ-

მდეგ ღონისძიებების ჩატარება.  
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 



 45 

საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ეროზიის, დამლაშების, ჰუმუსის შემცირების წი-
ნააღმდეგ ღონისძიებები არ განხორციელებულა 0 

 
3.2. გადაძოვებისა და გაუდაბნოების შეჩერება 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

გადაძოვებისა და გაუდაბნოების შეჩერება არ 
დაწყებულა. 0 

 
მიზანი №4: რეგიონისათვის ერთი თანამედროვე ნაგავ-
საყრელის შექმნა 
მიზნის შეფასება ხორციელდება სამი ამოცანის ხარის-
ხობრივი კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე, რომ-
ლის შესრულების ქულათა მაქსიმალური ჯამია 9 (100%), 
ხოლო შეფასება მოხდა 3 (33,3%) ქულით. 
ამოცანების შესრულების შეფასება მოხდა რეგიონალური 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 
ამოცანების შესრულება 
 
4.1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და ქიმიკატებით და-

ბინძურების თავიდან აცილება. 
შეფასება მოხდა რეგიონალური განვითარებისა და 
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ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის საფუძველზე 

შეფასება ქულა 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და ქიმიკატებით 
დაბინძურების თავიდან აცილების სამუშაოები 
სრულად დასრულებულია. 

3 

 

შიდა ქართლის ტერიტორიაზე 2016-2017 წლებში გან-
ხორციელდა ნაგავსაყრელების დახურვის, ექსპლუატა-
ციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები. 
 
4.2. ნარჩენების თუნდაც ორ ფრაქციად დახარისხება: 
ორგანული და ყველა სხვა დანარჩენი.  
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ნარჩენების თუნდაც ორ ფრაქციად დახარისხების 
სამუშაოები არ განხორციელებულა 0 

 
4.3. სახიფათო აკუმულირებული ნარჩენების გატანა-
უტილიზაციის მოგვარება. 
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  
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შეფასება ქულა 

სახიფათო აკუმულირებული ნარჩენების გატა-
ნა-უტილიზაციის სამუშაოები არ განხორციელე-
ბულა. 

0 

 
მიზანი №5: ტყის ეკოსისტემის და ბიომრავალფეროვ-
ნების დაცვა 
მიზნის მიღწევა ფასდება ერთი ამოცანის ხარისხობრივი 
კრიტერიუმით, რომლის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 
3 (100%), ხოლო მიზნის მიღწევა ფასდება 0 ქულით, რად-
გან აღნიშნული მიზნის მიღწევა 2016-17 წლებში 
პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა. 
ამოცანის შესრულების შესახებ ინფორმაცია არ 
მოუწოდებიათ საჯარო უწყებებს და ვერც ღია ინტერნეტ 
წყაროებიდან მოხერხდა მისი შეფასება.    

ამოცანების შესრულება 
 

5.1.  ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცილე-
ბა, განსაკუთრებით დასახლებების სიახლოვეს. 

შეფასება ქულა 

ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცი-
ლება, განსაკუთრებით დასახლებების სიახლო-
ვეს არ განხორციელებულა. 

0 
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მიზანი №6: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის 
ხელშეწყობა 
მიზნის მიღწევა ფასდება ერთი ამოცანის ხარიხობრივი 
კრიტერიუმის საფუძველზე, რომლის შეფასების მაქსიმა-
ლური ქულაა 3(100%), ხოლო მიზნის მიღწევის შეფასება 
მოხდა 2 (66,6%) ქულით. 
ამოცანის შესრულების მონიტორინგი განხორციელდა 
ღია ინტერნეტ რესურსის და არასამთავრობო ორგა-
ნიზაცია ,,ქართლოსი“-ის მიერ ჩატარებული კვლევიდან. 
ამოცანების შესრულება 
 
6.1.  ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღდგე-

ნა ქ.კასპში და ასეთივე სადგურის გახსნა ქ.გორში. 
მონაცემები მოპოვებულია ინტერნეტ წყაროს მეშვეობით 
და არასამთავრობო სექტორიდან. 

შეფასება ქულა 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის 
აღდგენის ამოცანა შესრულდა ნაწილობრივ. 2 

ჰაერის მონიტორინგის სადგური სრულად აღდგენილია 
კასპის მუნიციპალიტეტში, ხოლო გორის მუნიციპალი-
ტეტში ჯერ არ განხორციელებული რაიმე ღონისძიება მის 
გასახსნელად. 
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კვლევის დასკვნები და მიგნებები 
 
შიდა ქართლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი 
2014-2021 წლების საქართველოს პარლამენტმა 2013 
წლის 17 სექტემბერს №1364 განკარგულებით დაამტკიცა. 
ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტი არ შეიცავს მისი მონიტო-
რინგისა და შეფასების პროცედურების ნაწილს, შესაბა-
მისად, ამოცანების შესრულების მონიტორინგისათვის 
მასში არ არის განსაზღვრული წარმატების/შედეგის კონ-
კრეტული ინდიკატორები. აღნიშნულმა გარემოებამ 
განაპირობა სპეციალურად მონიტორინგის მიზნებისთ-
ვის, უნიკალური მეთოდოლოგიის შემუშავების აუცილებ-
ლობა, რომლითაც სტრატეგიის თითოეული მიზნისთვის 
შერჩეულ იქნა რაოდენობრივი კრიტერიუმები, ხოლო 
ამოცანების განხორციელების შესაფასებლად – 
რაოდენობრივი ან/და ხარისხობრივი კრიტერიუმები, 
რაც იძლევა როგორც სტრატეგიის ცალკეული მიზნის, 
ასევე მთლიანად სტრატეგიის განხორციელების მდგო-
მარეობის შეფასების საშუალებას. 
სამონიტორინგო პერიოდში (2016-2017 წლები) მიზნის 
მიღწევისა და ამოცანების შესრულების მიმართულებით 
განხორციელებული აქტივობების შეფასება მოხდა წი-
ნასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით. შე-
ფასებისას ვიხელმძღვანელეთ საჯარო ინსტიტუციებიდან 
გამოთხოვილი ინფორმაციით,  ელექტრონულ მედიაში 
და სხვა ინტერნეტ-რესურსებზე განთავსებული ინფორ-
მაციის მეშვეობით. პროექტი არ ითვალისწინებდა საჯა-
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რო უწყებების მიერ გაცემული ინფორმაციის ადგილზე 
გადამოწმების რესურსს.  
შემუშავებული მეთოდოლოგიის საშუალებით, შიდა 
ქართლის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების 
სამოქმედო გეგმის შესრულება მთლიანად შეფასდა 
21,18%-ით (168 ხარისხობრივი შეფასებიდან შეფასდა 
35,59 ქულით), რაც მოიცავს ზემოთ ხსენებულ პერიოდში 
დაგეგმილი მიზნებისა და ამოცანების და მისი მიღწევის-
თვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულებას.  
შიდა ქართლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენ-
ტის 2016-2017 წლების გეგმის მონიტორინგისას გამოი-
კვეთა რიგი გამოწვევები მუშაობის პროცესში. პირველ-
რიგში აღსანიშნავია, რომ მკვლევართა გუნდმა გამოი-
თხოვა 2014-2017 წლების გეგმა, რისი მიღებაც ვერ 
მოხერხდა შესაბამისი საჯარო უწყებების მხრიდან და 
ხელმეორედ გამოთხოვის შემდგომ შესაძლებელი გახდა 
პროექტით გათვალისწინებული სამონიტორინგო წლე-
ბის სამოქმედო გეგმის მიღება. აღნიშნულთან დაკავ-
შირებით საჯარო უწყებები გვიცხადებდნენ, რომ – ეს არ 
იყო მათი კომპეტენცია და უნდა მიგვემართა მათი 
ზემდგომი ორგანოებისათვის, აღსანიშნავია ის გარემოე-
ბაც, რომ გორის მუნიციპალიტეტში – მუნიციპალუტეტის 
განვითარების სააგენტოს არ გააჩნია რეგიონის განვითა-
რების სტრატეგია და არ აქვს რაიმე გეგმა სტრატეგიულ 
განვითარებასთან მიმართებაში. შიდა ქართლის განვი-
თარების სტრატეგია მოიცავს კომპლექსურ სამუშაოებს, 
როგორც სამინისტროებისგან, ასევე სხვადასხვა სააგენ-
ტოებისა და მუნიციპალუტეტების მერიებიდან. პროექტის 
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გუნდის მიერ გამოთხოვილი რეგიონის განვითარების 
სტრატეგიის გეგმა, ან მუნიციპალური გეგმა, რომელიც 
თანხვედრაში იყო სტრატეგიული განვითარების დოკუ-
მენტის 2014-2021 წლების ხედვასთან – მათ არ ჰქონდათ 
და ყველა უწყება გვამისამართებდა საქართველოს 
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან, მათ შორის შიდა ქართლის რწმუნებუ-
ლის ადმინისტრაციაც. საბოლოოდ კი, სამინისტრომ 
დაავალა რეგიონის გუბერნიას ჩვენთვის შიდა ქართლის 
სტრატეგიული განვითარების 2014-2021 წლების დოკუ-
მენტის 2016-2017 წლების გეგმის მოწოდება.  
აღსანიშნავია გარემოება, რომ შიდა ქართლის სტრა-
ტეგიული განვითარების 2016-2017 წლების გეგმას ჰყავდა 
თავისი პასუხისმგებელი საჯარო უწყებები, რომლებიც 
მითითებული იყო დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულე-
ბის პასუხისმგებელ ორგანოდ, თუმცა კვლევისას გამოი-
კვეთა, რომ რიგი ღონისძიებები მხოლოდ ფურცელზე 
გაწერილი ფორმალობა იყო და მასზე პასუხისმგებელი 
ორგანოებიც არ იყვნენ პასუხიმგებლები და ირიდებდნენ 
პასუხისმგებლობას. კვლევის პერიოდში გაგზავნილ კი-
თხვარებს არ ავსებდნენ და ასაბუთებდნენ, რომ რიგი 
ღონისძიებების განხორციელებაზე სხვა უწყება იყო პასუ-
ხისმგებელი, რომელიც ასევე არ ავსებდა კვლევის კი-
თხვარებს და არ გვაწვდიდა ინფორმაციას, ან ნაწილობ-
რივ გვაწვდიდა. საერთო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ 
გეგმაში გამოკვეთილი იყო პასუხისმგებელი საჯარო უწ-
ყებები, მათი დიდი ნაწილისგან ინფორმაცია არ მიგვიღია 
და თავი აარიდეს თანამშრომლობას. თუმცა აღსანიშნა-
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ვია მუნიციპალიტეტების ჩართულობა და მუშაობა რე-
გიონში სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის გეგმის 
შესრულებაზე. შიდა ქართლის ოთხივე მუნიციპალიტეტ-
მა მოგვაწოდა ამომწურავად ინფორმაცია 2016-2017 
წლების გეგმიდან რა ღონისძიებები განხორციელდა და 
რა ვერა კონკრეტული ამოცანების მიღწევისათვის, რამაც 
საკმაოდ გაზარდა კვლევის ეფექტურობა და გამოკვეთა 
მუნიციპალური ჩართულობის მნიშვნელობა და ცენტრა-
ლური უწყებებიდან განსხვავებით გამოირჩევა მეტი 
პასუხისმგებლობით და საკითხში გათვითცნობიერებუ-
ლობით. თუმცა ამ ნაწილში ასევე აღსანიშნავია ის 
ფაქტიც, რომ მუნიციპალიტეტების აბსოლიტურ უმრავ-
ლესობას ძირითადად ნამუშევარი აქვს ,,სტრატეგია №3 
სოციალური სფერო“-ს მიზნებისა და ამოცანების მიღწე-
ვაზე და სხვა სტრატეგიის მიზნები და ამოცანები ნაკლე-
ბად პრიორიტეტული იყო მათთვის (და არა მხოლოდ 
მათთვის) 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმაში. 
შეჯამებისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარო უწყებების 
მხრიდან, შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-
2021 წლების სტრატეგიის 56 ამოცანიდან, ძირითადი 
სამუშაო ამოცანების რაოდენობა იყო 20, ანუ საჯარო 
უწყებებმა 2016-2017 წლებში 56 ამოცანიდან სამუშაოდ 
აირჩიეს 20 ამოცანა, რომლის შეფასების მაქსიმალური 
ქულა იყო 60 და იგი შესრულდა 35,59 ქულით, რაც 
პროცენტებში 59,3%-ს უდრის, თუმცა როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, საერთო ჯამში 2016-2017 წლების გეგმის 
შესრულება ფასდება 21,18%. აღნიშნული სტატისტიკური 
მონაცემები გვიჩვენებს, რომ დასახული მიზნები და 
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ამოცანები საჯარო უწყებებმა ვერ შეასრულეს ბოლომდე 
და ნაწილი მათგანი შესრულდა 2017-2020 წლების პე-
რიოდში, თუმცა მათი დიდი ნაწილი კვლავ გამოწვევას 
წარმოადგენს შიდა ქართლის რეგიონისათვის, რაც 
ცალკე მონიტორინგის საჭიროებას წარმოადგენს. 
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დანართები 
 
დანართი №1 – შიდა ქართლის სტრატეგიული 
განვითარების დოკუმენტის 2016-2017 წლების 
სამოქმედო გეგმა და პასუხიმგებელი ორგანოები 
 

№
 

1.
 რ
ეგ
იო

ნუ
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ნა

 

3.
 პ
რ
ო
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დ
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ა 

4.
 პ
ას
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ის
მგ
ებ
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ი 
 

ო
რ
გა
ნი
ზა
ცი
ა 

5.
 პ
არ

ტ
ნი
ო
რ
ი 

 
ო
რ
გა
ნი
ზა
ცი
ებ
ი 

 სამინისტროები და დონორი ორგანიზაციები 

1 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№3 ფერ-

მერთა მიერ 
თანამედროვე 
ცოდნისა და 
გამოცდილე-
ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის და-

ნერგვა 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლოგი
ების შესახებ 
ინფორმა-

ციის 
ხელმისაწვდ

ომობა 

სახელმწიფო 
პროგრამა 

"აწარმოე სა-
ქართველო-
ში" ინდუს-
ტრიული 
ნაწილის 

ფინანსებზე 
ხელმისაწვდ
ომობის კომ-
პონენტის 

კრედიტის მი-
მართულება 

სემგს, სსიპ 
მეწარმეო-
ბის განვითა-

რების 
სააგენტო 

 

2 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№3 ფერ-

მერთა მიერ 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლოგი
ების შესახებ 
ინფორმაცი-

სახელმწიფო 
პროგრამა 

"აწარმოე სა-
ქართველო-

ში" 

სემგს, სსიპ 
მეწარმეო-

ბის 
განვითარებ
ის სააგენტო 
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თანამედროვე 
ცოდნისა და 
გამოცდილე-
ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის და-

ნერგვა 

ის ხელმი-
საწვდომობა 

ინდუსტრიუ-
ლი ნაწილის 
ფინანსებზე 
ხელმისაწვდ
ომობის კომ-
პონენტის 

ლიზინგის მი-
მართულება 

3 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურნე-
ობა; მიზანი 
№3 ფერმერ-
თა მიერ თანა-
მედროვე 

ცოდნისა და 
გამოცდილე-
ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის 
დანერგვა 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლოგი
ების შესახებ 
ინფორმაცი-
ის ხელმისა-
წვდომობა 

სახელმწიფო 
პროგრამა 

"აწარმოე სა-
ქართველო-
ში" მიკრო და 
მცირე მეწარ-
მეობის ნაწი-

ლი 

სემგს, სსიპ 
მეწარმეო-
ბის განვითა-
რების საა-
გენტო 

  

4 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№1 სასოფლო 
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოე-
ბის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიე-
ბის მიდგომე-

ბისა და 
მასალების 

ამოცანა 
№1მაღალპ
როდუქტიუ
ლი ჯიშების 
და სათესლე 
მასალების 
წარმოება-
გამოყენება 

მევენახეობა-
მეღვინეობის  
განვითარები
ს პროგრამის 
მართვა და 
ადმინისტრი
რება (37 03 

01)  

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
სსიპ ღვინის 
ეროვნული 
სააგენტო 
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დანერგვის და 
გამოყენების 

გზით 

5 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№1 სასოფლო 
სამეურნეო წა-
რმოების გან-
ვითარება აგ-
როწარმოების 
პროცესში თა-
ნამედროვე 

ტექნოლოგიე-
ბის მიდგომე-
ბისა და მასა-
ლების დანერ-
გვის და გამო-
ყენების გზით 

ამოცანა 
№1მაღალპ
როდუქტიუ
ლი ჯიშების 
და სათესლე 
მასალების 
წარმოება-
გამოყენება 

ღვინის ლა-
ბორატორიუ-
ლი კვლევა  

(37 03 02)  

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
სსიპ ღვინის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 

6 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურნე-
ობა; მიზანი 

№1 სასოფლო 
სამეურნეო წა-
რმოების გან-
ვითარება აგ-
როწარმოების 
პროცესში თა-
ნამედროვე 

ტექნოლოგიე-
ბის მიდგომე-
ბისა და მასა-
ლების დანერ-
გვის და გამო-
ყენების გზით 

ამოცანა 
№1მაღალ-
პროდუქტი-
ული ჯიშების 
და სათესლე 
მასალების 
წარმოება-
გამოყენება 

მევენახეობის 
განვითარე-
ბის ღონის-
ძიებები  

(37 03 04)  

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
სსიპ ღვინის 
ეროვნული 
სააგენტო 
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7 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№1 სასოფლო 
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოე-
ბის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიე-
ბის მიდგომე-
ბისა და მასა-
ლების დანერ-
გვის და გამო-
ყენების გზით 

ამოცანა №1 
მაღალპრო-
დუქტიული 
ჯიშების და 
სათესლე 
მასალების 
წარმოება-
გამოყენება 

ქართული 
ვაზის წარმო-
შობის პოპუ-
ლარიზაცია  

(37 03 06)  

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
სსიპ ღვინის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 

8 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№1 სასოფლო 
სამეურნეო წა-
რმოების გან-
ვითარება აგ-
როწარმოების 
პროცესში თა-
ნამედროვე 

ტექნოლოგიე-
ბის მიდგომე-
ბისა და მასა-
ლების დანერ-
გვის და გამო-
ყენების გზით 

ამოცანა 
№1მაღალპ
როდუქტიუ
ლი ჯიშების 
და სათესლე 
მასალების 
წარმოება-
გამოყენება 

სასოფლო-
სამეურნეო 
კოოპერატივ
ების ხელშე-
წყობის ღო-
ნისძიებები 

სსიპ 
სასოფლო-
სამეურნეო 
კოოპერატივ
ების განვი-
თარების 
სააგენტო 

 

9 
სტრატეგა 
სოფლის 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 

აგროდაზღვე
ვის პროექტი 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 

 სადაზღ-
ვევო კომ-
პანიები 
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მეურნეობა; 
მიზანი №3 

ფერმერთა მი-
ერ თანამედ-
როვე ცოდნისა 
და გამოცდი-
ლების ათვი-
სება და სე-
ქტორში ინო-
ვაციური მიდ-
გომის დანერ-

გვა 

ტექნოლო-
გიების შესა-
ხებ ინფორ-
მაციის ხელ-
მისაწვდო-

მობა 

სამინისტრო; 
სოფლის 

მეურნეობის 
პროექტების 
მართვის 
სააგენტო 

10 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურნე-
ობა; მიზანი 
№3 ფერმერ-
თა მიერ თანა-
მედროვე ცო-
დნისა და გა-
მოცდილების 
ათვისება და 
სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის და-

ნერგვა 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლო-
გიების შესა-
ხებ ინფორ-
მაციის ხელ-
მისაწვდო-

მობა 

მცირემიწიან 
ფერმერთა 
2015 წლის 
საგაზაფხუ-
ლო სამუშაო-
ების ხელშეწ-
ყობის პრო-

ექტი 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სოფლისა 
და სოფლის 
მეურნეობის 
განვითარე-
ბის  ფონდი;  
სოფლის 

მეურნეობის 
პროექტების 
მართვის 
სააგენტო 

ადგილო-
ბრივი 

თვითმმარ-
თველო-
ბები 

11 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურ-
ნეობა; მიზანი 
№3 ფერმერ-
თა მიერ თანა-
მედროვე 

ცოდნისა და 
გამოცდილე-

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლო-
გიების შესა-
ხებ ინფორ-
მაციის ხელ-
მისაწვდო-

მობა 

შეღავათიანი 
აგროკრედი-
ტი (პროექტი 

დაიწყო 
27.03.2013 
წლიდან – 
პროექტის 

დასრულების 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სოფლის 

მეურნეობის 
პროექტების 
მართვის 

კომერცი-
ული 

ბანკები  
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ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის 
დანერგვა 

თარიღი ჯერ 
არ არის 

განსაზღვრუ
ლი) 

სააგენტო 

12 

სტრატეგა სო-
ფლის მეურნე-
ობა; მიზანი 
№3 ფერმერ-
თა მიერ თანა-
მედროვე ცო-
დნისა და გა-
მოცდილების 
ათვისება და 
სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომის 
დანერგვა 

ამოცანა №3 
ბაზრის და 
ტექნოლოგი
ების შესახებ 
ინფორმაცი-
ის ხელმისა-
წვდომობა 

გადამამუშავე
ბელ საწარ-
მოთა თანა-
დაფინანსე-
ბის პროექტი 

(პროექტი 
დაიწყო 

01.04.2014 
წლიდან – 
პროექტის 

დასრულების 
თარიღი ჯერ 
არ არის გან-
საზღვრული) 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სოფლის 

მეურნეობის 
პროექტების 
მართვის 
სააგენტო 

კომერცი-
ული 

ბანკები  

13 

მიზანი №5 სა-
სოფლო-სა-
მეურნეო პრო-
დუქციის გადა-
მუშავება-შენა-
ხვის ციკლის 
განვითარება 

სოფლის 
მეურნეობის 
პროდუქციის 
შენახვის 
სისტემის 
შექმნის 

ხელშეწყობა 

სურსათის 
უვნებლობის 
სახელმწიფო 
კონტროლი 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სურათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

  

14 

სოფლის 
მეურნეობა. 
მიზანი №4 – 
ფერმერთა 
მიერ თანა-

მედროვე ცო-
დნისა და გა-
მოცდილების 

 გრძელ- და 
მოკლევადი

ანი 
სწავლება 

და 
ტრენინგები 
ჩატარება 

ეპიზოოოტი-
ური კეთილ-
საიმედოობა 
და ცხოველ-

თა 
იდენტიფიკაც
ია-რეგის-
ტარცია 

საქართვე-
ლოს სოფ-
ლის მეურ-
ნეობის სამი-
ნისტრო; 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 
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ათვისება და 
სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომების 
დანერგვა.  

15 

მიზანი №4 – 
ფერმერთა მი-
ერ თანამე-
დროვე ცოდ-
ნისა და გამო-
ცდილების ათ-
ვისება და სექ-
ტორში ინოვა-
ციური მიდგო-

მების 
დანერგვა.  

გრძელ- და 
მოკლევა-
დიანი სწავ-
ლება და 

ტრენინგები 
ჩატარება 

ვეტერინარუ-
ლი პრეპარა-
ტების ინსპექ-
ტირება და 
მონიტო-
რინგი 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

  

16 

სოფლის მეუ-
რნეობა. მიზა-
ნი №4 – ფერ-
მერთა მიერ 
თანამედროვე 
ცოდნისა და 
გამოცდილე-
ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომების 
დანერგვა.  

 გრძელ- და 
მოკლევა-
დიანი სწავ-
ლება და 

ტრენინგები 
ჩატარება 

საქართველ
ოში 

გავრცელებუ
ლი შინაური 
ცხოველების, 
ფრინველე-
ბის, თევზების 
და სამეურ-
ნეო-სასარ-
გებლო მწე-
რების ადგი-
ლობრივი ჯი-
შების და პო-
პულაციების 
აღდგენა-გაუ-
მჯობესება და 
გენეტიკური 
ბანკის შექმნა 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 

სსიპ-
სოფლის 

მეურნეობის 
სამეცნიერო 
კვლევითი 
ცენტრი 
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17 

სოფლის 
მეურნეობა. 
მიზანი №4 – 
ფერმერთა 
მიერ თანა-

მედროვე ცო-
დნისა და გა-
მოცდილების 
ათვისება და 
სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომების 
დანერგვა.  

 გრძელ- და 
მოკლევა-
დიანი სწავ-
ლება და 

ტრენინგები 
ჩატარება 

გენოფონდის 
შენარჩუნება, 
ერთწლოვა-
ნი და მრა-
ვალწლო-
ვანი კულტუ-
რების გაშე-
ნების, მოვ-
ლა-მოყვა-
ნის, ბიოა-
გროწარმო-
ების ინოვა-
ციური ტექ-
ნოლოგიების 
შემუშავება 

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სსიპ-სოფ-
ლის მეურ-
ნეობის სამე-
ცნიერო 

კვლევითი 
ცენტრი 

  

18 

სოფლის 
მეურნეობა. 
მიზანი №4 – 
ფერმერთა 
მიერ თანამე-
დროვე ცოდ-
ნისა და გა-
მოცდილების 
ათვისება და 
სექტორში ინ-
ოვაციური მი-
დგომების 
დანერგვა.  

 გრძელ- და 
მოკლევადი
ანი სწავლე-
ბა და ტრე-
ნინგები 
ჩატარება 

სოფლის 
მეურნეობის 
პროდუქტთა 
შენახვა-

გადამუშავები
ს მეთოდების 
სამეცნიერო 
კვლევა  

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სსიპ-სოფ-

ლის მეურნე-
ობის სამეც-
ნიერო 

კვლევითი 
ცენტრი 

  

19 

სოფლის მე-
ურნეობა. მი-
ზანი №4 – ფე-
რმერთა მიერ 
თანამედროვე 
ცოდნისა და 

 გრძელ- და 
მოკლევადი
ანი სწავლე-
ბა და ტრე-
ნინგები ჩა-
ტარება 

საქართველ
ოს მიწის ფო-
ნდის შესწავ-
ლა ნიადაგის 
ნაყოფიერე-
ბის აღდგენა-

საქართველ
ოს სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
სსიპ-სოფ-

ლის 
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გამოცდილე-
ბის ათვისება 
და სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომების 
დანერგვა.  

გაუმჯობესე-
ბის მიზნით 

მეურნეობის 
სამეცნიერო 
კვლევითი 
ცენტრი 

21 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა 
№2კომუნალ
ური (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

სასისტემო 
მნიშვნელო-
ბის ელექტ-
როგადამცე-
მი ქსელის 

განვითარება, 
კერძოდ: 

საქართვე-
ლოს 

ენერგეტიკის 
სამინისტრო
ს აპარატი 

სს "საქართ-
ველოს 

სახელმწი-
ფო 

ელექტროს
ისტემა" 

22 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნვე-

ლყოფა 

 ამოცანა 
№2კომუნალ
ური (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

ენერგეტიკუ
ლი 

ინფრასტრუქ
ტურის 

მშენებლობა-
რეაბილიტა-

ცია  

საქართვე-
ლოს ენერ-
გეტიკის 

სამინისტრო 

შპს 
"ენგურჰე-
სი"; სს 

"ნავთობისა 
და გაზის 
კორპორ-
აცია" 

23 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრ-

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-

მოსახლეო-
ბის ელექტ-
როენერგიი-

თა და 

საქართვე-
ლოს 

ენერგეტიკის 
სამინისტრო 
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ისით 
უზრუნველ-

ყოფა 

ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით 

ქალაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

ბუნებრივი 
აირით მომა-
რაგების გაუ-
მჯობესება, 

ელექტროგა-
დამცემი ხაზე-
ბისა და გამა-
ნაწილებელი 
ინფრასტრუქ
ტურის მშე-
ნებლობა  

24 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა 
№2კომუნალ
ური (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

ინდივიდუა-
ლური გამ-
რიცხველია-
ნების პრო-
გრამა 

საქართვე-
ლოს ენერ-
გეტიკის სა-
მინისტრო 

სს 
"ენერგო-
პრო-ჯორ-
ჯია"; სს" 
კახეთის 
ენერგო-
დისტრი-
ბუცია" 

25 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-

წყლის 
რესურსებისა 
და მდინარე-
ების ენერგე-
ტიკული პო-
ტენციალის 
შეფასების 

ელექტრონუ
ლი სისტემის 
დანერგვა 

(2013-2016) 

საქართვე-
ლოს ენერ-
გეტიკის 

სამინისტრო 

 ნორვეგიის 
წყლის 

რესურსების
ა და ენერ-
გეტიკის  
დირე-

ქტორატი, 
საქართვე
ლოს გარე-
მოსა და 
ბუნებრივი 
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ველყოფა. რესურსების 
სამი-

ნისტრო 

26 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

დაბალემისი-
ებიანი განვი-
თარების 

სტრატეგიე-
ბის შესაძ-

ლებლობათა 
გაძლიერება 
სუფთა ენერ-
გიის პროგ-
რამა (LEDS) 

გარემოსა 
და 

ბუნებრივი 
რესურსების 
დაცვის 

სამინისტრო 

World Bank; 
Win Rock; 

USAID 

27 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა 
№2კომუნალ
ური (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა. 

ჰიდროელე-
ქტროსად-
გურების 

მშენებლობა 

გარემოსა 
და ბუნებ-

რივი რესურ-
სების დაცვის 
სამინისტრო 

  

28 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

მოსახლეო-
ბის საყოვე-
ლთაო ჯან-
მრთელობის 

დაცვა 

სშჯსდს სმს 
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29 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

დაავადებათა 
ადრეული 
გამოვლენა 
და სკრინინგი 

სშჯსდს დკსჯეც 

30 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო

მობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

დიცინო სერ-
ვისებით; 

იმუნიზაცია სშჯსდს დკსჯეც, სმს 

31 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

ეპიდზედამხე
დველობის 
პროგრამა 

სშჯსდს დკსჯეც 

32 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო

მობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამედი-
ცინო სერვი-

სებით; 

უსაფრთხო 
სისხლი 

სშჯსდს სმს 

33 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო

მობა და 
სოციალური 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-

ყობა 
სამედიცინო 

პროფესიულ 
დაავადებათა 
პრევენცია 

სშჯსდს დკსჯეც 
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ჩართულობა სერვისებით; 

34 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-

ყობა 
სამედიცინო 
სერვისებით; 

ინფექციური 
დაავადებები
ს მართვა 

სშჯსდს სმს, დკსჯეც 

35 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამედი-
ცინო სერვი-

სებით; 

ტუბერკულო
ზის მართვა 

სშჯსდს სმს, დკსჯეც 

36 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სოცი-
ალური ჩარ-
თულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამედი-
ცინო სერ-
ვისებით; 

აივ 
ინფექცია/ში

დსი 
სშჯსდს სმს, დკსჯეც 

37 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სოცი-
ალური ჩარ-
თულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

დიცინო სერ-
ვისებით; 

დედათა და 
ბავშვთა 
ჯანმრთე-
ლობა 

სშჯსდს სმს, დკსჯეც 

38 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

ნარკომანია სშჯსდს სმს 
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ციალური 
ჩართულობა 

დიცინო 
სერვისებით; 

39 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-

ყობა 
სამედიცინო 
სერვისებით; 

ჯანმრთელო
ბის 

ხელშეწყობის 
პროგრამა 

სშჯსდს დკსჯეც 

40 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-

ყობა 
სამედიცინო 
სერვისებით; 

ფსიქიკური 
ჯანმრთელო

ბა 
სშჯსდს სმს 

41 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სოცი-

ალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

დიცინო სერ-
ვისებით; 

დიაბეტის 
მართვა 

სშჯსდს სმს 

42 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ

ობა 
სამედიცინო 
სერვისებით; 

ბავშვთა 
ონკოჰემატო
ლოგიური 

მომსახურება 

სშჯსდს სმს 

43 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-

დიალიზი და 
თირკმლის 
ტრანსპლანტ

აცია 

სშჯსდს სმს 
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დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ყობა სამე-
დიცინო სერ-
ვისებით; 

44 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამედი-
ცინო სერვი-

სებით; 

ინკურაბე-
ლურ პაციენ-
ტთა პალია-
ტიური მზრუნ-

ველობა 

სშჯსდს სმს 

45 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

დიცინო სერ-
ვისებით; 

იშვიათი 
დაავადებე-
ბის მქონე და 
მუდმივ ჩანა-
ცვლებით 
მკურნალო-
ბას დაქვემ-
დებარებულ 
პაციენტთა 

მკურნალობა 

სშჯსდს სმს 

46 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური ჩარ-

თულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

სასწრაფო 
გადაუდებე-
ლი დახმარე-
ბა და სამედი-
ცინო ტრანს-
პორტირება  

სშჯსდს სმს 

47 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

სოფლის 
ექიმი 

სშჯსდს სმს 
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48 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-

დიცინო სერ-
ვისებით; 

რეფერალუ-
რი მომ-
სახურება 

სშჯსდს სმს 

49 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველყ
ობა სამედი-
ცინო სერვი-

სებით; 

სამხედრო 
ძალებში გა-
საწვევ მო-
ქალაქეთა 
სამედიცინო 
შემოწმება 

სშჯსდს სმს 

50 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების 
უზრუნველ-
ყობა სამე-
დიცინო 

სერვისებით; 

დიპლომის-
შემდგომი 
სამედიცინო 
განათლება 

სშჯსდს სმს 

51 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო

მობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების:ინ
ვალიდების, 
დევნილების 
პენსიონრებ
ისა და და-
ბალშემოსავ
ლიანი ოჯა-
ხების სოცია-
ლური ინტე-
გრირება 

საპენსიო 
უზრუნველყო

ფა 
სშჯსდს   

52 სოციალური ამოცანა№1 სოციალური სშჯსდს   
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სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

მოწყვლადი 
ჯგუფების:ინ
ვალიდების, 
დევნილების 
პენსიონრე-
ბისა და და-
ბალშემოსავ
ლიანი ოჯა-
ხების სოცია-
ლური ინტე-
გრირება 

დახმარებები 

53 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების:ინ
ვალიდების, 
დევნილების 
პენსიონრე-
ბისა და და-
ბალშემოსავ
ლიანი ოჯ-
ახების სოცი-
ალური ინ-
ტეგრირება 

სოციალური 
რეაბილიტა-
ცია და ბავშვ-
ზე ზრუნვა  

სშჯსდს   

54 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვ-
დომობა და 
სოციალური 
ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების უზ-
რუნველყო-
ბა სამედი-
ცინო სერვი-

სებით; 

კოლექტიური 
შრომითი და-
ვების მედია-
ციის მექანი-
ზმის განვითა-

რება 

სშჯსდს 

შრომის 
საერთაშო
რისო 

ორგანიზაც
ია 

55 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 

ამოცანა№1;
2;3 

სამუშაოს მა-
ძიებელთა 
პროფესიუ-
ლი მომზადე-

სშჯსდს   
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განვითარება ბა-გადამზა-
დების პრო-

გრამა 

56 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 

№1 
განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

შრომის 
ბაზრის 
კვლევის 

ინსტიტუციონ
ალიზაცია 

სშჯსდს 

პროფკავში
რები, და-
მსაქმე-

ბელთა ას-
ოციაცია,  
ევროპის 

გა-
დამზადების 
ფონდი; 

57 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 

№1 
განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

შრომის 
ბაზრის 

ინფორმაცი-
ული სისტე-
მის (LMIS) 
მოდელის 
დანერგვა 

სშჯსდს 

პროფკავში
რები, 

დამსაქმე-
ბელთა 

ასოციაცია, 
ევროპის 

გადამზადებ
ის ფონდი; 

58 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 

№1 
განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

შრომის 
პირობების 
მონიტორინგ
ის პროგრამა 

სშჯსდს 

პროფკავში
რები, დამ-
საქმებელ-
თა ასოცია-
ცია, შსო, ნ. 
მახვილაძის 
შრომის მე-
დიცინისა 

და ეკოლო-
გიის ინსტი-
ტუტი; ევ-
როპის 
პრო-

ფესიული 
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ჯანმრთელ
ობისა და 

უსაფრთხო-
ების სააგენ-

ტო 

59 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ინდივიდუალ
ური და ჯგუ-
ფური კონ-
სულტირების 
განვითარება
/განხორციე

ლება 

სმს 

განათლე-
ბის სამინის-
ტრო, ადგი-
ლობრივი 
თვითმმა-
რთველო-

ბები 

60 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

პროფკონსუ
ლტირებისა 
და კარიერის 
დაგეგმვის 

მოსახურებებ
ის დანერგვა 
და გაწევა 

სმს 

ევროკავში
რის Twin-

ning პროექ-
ტი (77 500 

EURO), განა-
თლების სა-
მინისტრო, 
სპორტის 
სამინისტ-
რო, დამ-
საქმებელ-
თა ასოცია-
ცია, პროფ-
კავშირები 

61 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

მოწყვლადი, 
დაბალკონკუ
რენტუნარიან
ი ჯგუფების 
დასაქმების 
ხელშეწყობა 
დაინტერესე-

ბულ 

 სმს, სშჯდს 

განათლე-
ბის სამინის-
ტრო იუსტი-
ციის სამი-
ნისტრო,  
ლტოლვი-
ლთა სამი-
ნისტრო, 
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მხარეებთან 
თანამშრომ
ლობის გან-
ვითარებით 

თვითმმარ
თველობა, 
ინფრასტრუ
ქტურის სა-
მინისტრო, 
სპორტის 
სამინისტ-
რო, დამსა-
ქმებლეთა 
ასოციაცია, 
პროფკავ-
შირები 

62 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური ჩარ-

თულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების:ინ
ვალიდების, 
დევნილების 
პენსიონრებ
ისა და და-
ბალშემოსა-
ვლიანი ოჯ-
ახების სოცი-
ალური ინ-
ტეგრირება 

ინფრასტრუ-
ქტურულ 

პროექტებში 
სამუშაოს მა-
ძიებელთა 
დროებითი 
დასაქმების 
ხელშეწყობის 
ღონისძიებებ
ის გატარება 

სმს,  სრგის 

სშჯსდს, ად-
გილობრი-
ვი თვითმ-
მართველო
ბა, დამსაქ-
მებლეთა 
ასოციაცია, 
პროფკავ-
შირები 

63 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 

№1 
განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ბეჭდვითი, 
ტელე-რა-
დიო ჟურნა-
ლისტთათვის 
ტრენინგების 
განსაზღვრა 
დასაქმების 
თემატიკის 
კუთხით და 
ტრენინგების 

სმს, სშჯსდს 

ევროკავ-
შირი, განა-
თლების სა-
მინისტრო, 
ჟურნალის
ტთა გაერ-
თიანებები 
მედიასაშუა
ლებები 
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ჩატარება 

64 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№3 ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდო
მობა და სო-
ციალური 

ჩართულობა 

ამოცანა№1 
მოწყვლადი 
ჯგუფების:ინ
ვალიდების, 
დევნილების 
პენსიონრებ
ისა და და-
ბალშემო-
სავლიანი 
ოჯახების 

სოციალური 
ინტეგრირე-

ბა 

სოციალური 
დახმარებები 
– სიღარიბის 
ზღვრის ქვე-
მოთ მყოფი 
ოჯახებისათ-
ვის კანონ-

მდებლობით 
დადგენილი 
საარსებო 
შემწეობა, 
დევნილთა-
თვის, ლტო-
ლვილის და 
ჰუმანიტარუ
ლი სტატუ-
სების მქონე 
პირთა შემწე-
ობა, რეინ-
ტეგრაციის 
შემწეობა, 

ორსულობის, 
მშობიარობი-
სა და ბავშვის 
მოვლის, ასე-
ვე ახალშო-
ბილის შვი-
ლად აყვანის 
გამო დახმა-
რება, შრომი-
თი მოვალე-
ობის შესრუ-
ლებისას 

საქართვე-
ლოს განათ-
ლებისა და 
მეცნიერების  
სამინისტრო, 
მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარ-
ების ეროვ-

ნული 
ცენტრი 
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დასაქმებუ-
ლის ჯანმრ-
თელობისათ
ვის ვნების 
შედეგად მი-
ყენებული 
ზიანის ანა-
ზღაურების 
დახმარება, 
დემოგრაფი-
ული მდგომა-
რეობის გაუ-
მჯობესების 
ხელშეწყობის 
მიზნობრივი 
სახელმწიფო 
პროგრამით 
გათვალისწი-
ნებული ფუ-
ლადი დახ-
მარება.  

65 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

საგანანათ-
ლებლო სა-
ინფორმაციო 
რესურსრსი 
ჟურნალი 

"მასწავლე-
ბელი" და 

ინტერნეტგა-
ზეთი "mastsa-

vlebeli.ge" 

საქართვე-
ლოს განათ-
ლებისა და 
მეცნიერების  
სამინისტრო, 
მასწავლე-
ბელთა 

პროფესიუ-
ლი განვითა-
რების ეროვ-

ნული 
ცენტრი 

  

66 
სოციალური 
სფერო, მიზანი 

ამოცანა№1;
2;3 

მასწავლებე-
ლთა ინ-

მასწავლებე-
ლთა პრო-

MCA 
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№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ფორმაციულ-
საკომუნიკა-
ციო ტექნო-
ლოგიების 
ტრენინგების 
პროგრამა 

ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

67 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ქართული 
ენა 

მომავალი 
წარმატებისთ

ვის 

განათლე-
ბისა და მეც-
ნიერების 

სამინისტრო
/სსიპ მასწავ-
ლებელთა 
პროფეს-
იული გან-
ვითარების 
ეროვნული 
ცენტრი 

  

68 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

პროგრამა 
"ვასწავლოთ 
ქართული, 
როგორც 
მეორე ენა" 

მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

69 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

მასწავლებლ
ობის მაძიებ-
ლობის მხარ-
დაჭრის სა-
ხელმწიფო 
პროგრამა 

მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

70 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ასწავლე და 
ისწავლე 
საქართვე-
ლოსთან 
ერთად 

საქართვე-
ლოს განა-
თლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო, 
სსიპ მასწავ-

  



 77 

ლებელთა 
პროფესიუ-
ლი განვითა-
რების ეროვ-
ნული ცენ-

ტრი 

71 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ასწავლე 
საქრთველო

სთვის 

სსიპ – 
მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

72 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

პროფესიუ-
ლი სასწავ-
ლებლების 
მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 

განვითარება 

სსიპ 
მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

73 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ინკლუზიური 
და სპეცია-
ლური განა-
თლების გან-
ვითარების 
პროგრამა  

სსიპ 
მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

74 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

მასწავლებე-
ლთა და 

სკოლის დი-
რექტორთა 
დამხმარე 
მასალებით 
უზრუნველყო

ფა 

საქ. განათ-
ლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრ-
ოს სსიპ მას-
წავლებელ-
თა პროფე-
სიული 
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განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

75 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

სკოლის 
ბაზაზე მას-
წავლებელ-
თა პროფე-
სიული გან-
ვითარება 

მასწავლებე-
ლთა პრო-
ფესიული 
განვითარე-
ბის ეროვნუ-
ლი ცენტრი 

  

76 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

მასწავლებე-
ლთა მომზა-
დება და გა-
დამზადება 

(ტრენინგები) 

მასწაველებ
თა პროფე-
სიული გან-
ვითარების 
ეროვნული 
ცენტრი 

ევროკო-
მისია 

77 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ტრენერთა 
სკოლა  

მასწაველებ
თა პროფე-
სიული გან-
ვითარების 
ეროვნული 
ცენტრი 

ნატოს 
ოფისი 

საქართვე
ლოში 

78 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

სკოლის მა-
სწავლებელ
თა ონლაინ 
სისტემაში 
ჩართვა და 

დამეგობრება 
ევროპის ქვე-
ყნების მას-
წავლებლე-
ბთან (eTwi-
nning Plus) 

მასწაველე-
ბთა პროფე-
სიული გან-
ვითარების 
ეროვნული 
ცენტრი 

ევროკო-
მისია 

79 
სოციალური 
სფერო, მიზანი 

№1 

ამოცანა№1;
2;3 

საჯარო სკო-
ლებში ოპტი-
კური კავში-
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განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

რის უზრუნ-
ველყოფა. 
ინტერნეტის 
სიჩქარის პა-
კეტის გაუმ-
ჯობესება ერ-
თიან საგან-
მანათლებ-
ლო ქსელში 
ჩართული 

ყველა სუბიე-
ქტისთვის. 

80 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

საჯარო სკო-
ლების, 

საგანმანათლ
ებლო რე-

სურსცენტრე-
ბისა  და სა-
ხელმწიფო 
პროფესიუ-
ლი საგანმა-
ნათლებლო 
დაწესებულე-
ბების VoIP 
სატელეფო-
ნო კავშირით 
უზრუნველ-

ყოფა. 

    

81 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

eSchool – 
სკოლების 
მართვის 

საინფორმა-
ციო სისტემა 

    

82 სოციალური ამოცანა№1; ელექტრონუ     
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სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

2;3 ლი ჟურნალი 
სახელმწიფო 
პროფესიუ-
ლი საგანმა-
ნათლებლო 
დაწესებულებ
ებისათვის 

83 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

სახელმწიფო 
სტიპენდიების 
პროგრამა 

სტუდენტების
თვის 

საქართვე-
ლოს განა-
თლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო 

  

84 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

ბაკალავრია
ტის აკადემი-
ურ უმაღლეს 
საგანმანათლ
ებლო პროგ-
რამებზე ჩა-
რიცხულ სტუ-
დენტთა და-
ფინანსება 
სოციალური 
პროგრამის 
ფარგლებში  

საქართვე-
ლოს განა-
თლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო 

  

85 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

"ინკლუზიური 
განათლების 
დანერგვა 

საქართველ-
ოს პროფე-
სიული განა-
თლებისა და 
გადამზადები
ს სისტემაში"  

 

საქართვე-
ლოს განათ-
ლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო,  

საქართვე-
ლოს განა-
თლებისა 
და მეცნიე-
რების სა-
მინისტრო,  
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86 

სოციალური 
სფერო, მიზანი 
№1 განათლე-
ბის შემდგომი 
განვითარება 

ამოცანა№1;
2;3 

 

საქართვე-
ლოს განა-
თლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო,  

სსიპ მასწავ-
ლებელთა 
პროფესი-
ული განვი-
თარების 

ეროვნული 
ცენტრი, 

89 

გარემოს 
დაცვა მიზანი 
№4 რეგიო-
ნისათვის ერ-
თი თანამედ-
როვე ნაგავ-
საყრელის 
შექმნა 

ამოცანა№1 
საყოფაცხო-
ვრებო ნარ-
ჩენებით და 
ქიმიკატებით 
დაბინძურე-
ბის თავიდან 
აცილება 

ნაგავსაყრელ
ების ექსპ-
ლუატაციის, 
კეთილმო-
წყობის და 
დახურვის 
სამუშაოები 

    

90 

გარემოს 
დაცვა მიზანი 
№4 რეგიონი-
სათვის ერთი 
თანამედროვე 
ნაგავსაყრელი

ს შექმნა 

ამოცანა№1 
საყოფაცხოვ
რებო ნარჩე-
ნებით და 

ქიმიკატებით 
დაბინძურებ
ის თავიდან 
აცილება 

ნაგავსაყრელ
ების ექსპ-
ლუატაციის, 
კეთილმოწყ
ობის და 
დახურვის 
სამუშაოები 

    

91 

გარემოს 
დაცვა მიზანი 
№4 რეგიონი-
სათვის ერთი 
თანამედროვე 
ნაგავსაყრელი

ს შექმნა 

ამოცანა№1 
საყოფაცხოვ

რებო 
ნარჩენებით 

და 
ქიმიკატებით 
დაბინძურებ
ის თავიდან 
აცილება 

კანალიზაციი
ს საწმენდი 
მანქანის 

შეძენა წყალ-
მომარაგების 
კომპანიისათ

ვის 

შპს 
"საქართ-
ველოს 

გაერთიანებ-
ული წყალ-
მომარაგები
ს კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

92 
გარემოს 

დაცვა. მიზანი 
წყლის და-
ბინძურების 

ლაბორატო
რიის აღჭურ-

შპს 
"საქართვე

აზიის 
განვითარებ
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№2: წყლის რ-
ესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

პრევენცია. ვილობის შე-
ძენა წყალ-
მომარაგების 
კომპანიისა-

თვის 

ლოს 
გაერთიანებ

ული 
წყალმომარ

აგების 
კომპანია" 

ის ბანკი 
(ADB) 

93 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

წყლის და-
ბინძურების 
პრევენცია. 

ADB პროექ-
ტების პროექ-

ტირება 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანე-

ბული წყალ-
მომარაგები
ს კომპანია" 

აზიის 
განვითარებ
ის ბანკი 

(ADB) 

94 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

წყლის და-
ბინძურების 
პრევენცია. 

ADB პროექ-
ტების საზე-
დამხედვე-

ლო მომსახუ-
რება 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგე-
ბის კომპა-

ნია" 

აზიის 
განვითარებ
ის ბანკი 

(ADB) 

95 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

წყლის და-
ბინძურების 
პრევენცია. 

მენეჯმენტ 
კონტრაქტი 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანე-
ბული წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის 
განვითარებ
ის ბანკი 

(ADB) 

96 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

საგანმანათლ
ებლო პრო-
გრამის კონ-
სულტანტის 
მომსახურება- 
წყლისა და 
წყალარინებ-
ის სერვისი 

 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანე-
ბული წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის 
განვითარებ
ის ბანკი 

(ADB) 
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97 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

GIS პროგრა-
მის კონსულ-

ტანტის 
მომსახურება 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგე-
ბის კომპა-

ნია" 

აზიის 
განვითარე-
ბის ბანკი 

(ADB) 

98 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

IPMO პოტენ-
ციალის გან-
ვითარება და 
ტრენინგები- 
საკონსულ-
ტაციო მომ-
სახურება 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

99 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

ინდივიდუა-
ლური კონ-
სულტანტების 
მომსახურება 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანებ
ული 

წყალმომარ
აგების 

კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

100 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

წყლის და-
ბინძურების 
პრევენცია. 

აუდიტორუ-
ლი მომსახუ-

რება 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანებ
ული 

წყალმომარ
აგების 

კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

101 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

საზოგადოებ
რივი ცნობიე-
რების ამაღ-

ლება 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანებ
ული წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 
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102 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

საწყისი 
კვლევები 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანე-
ბული წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

103 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

სემეკ-ის და 
სხვადასხვა 
უწყებების 

შესაძლებლ
ობების 

განვითარება 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანე-
ბული წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

აზიის გან-
ვითარების 
ბანკი (ADB) 

104 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

საზედამხედვ
ელო მომსა-
ხურება EIB-ს 
მეორე სესხის 
ფარგლებში 
დაგეგმილ 
პროექტებზე 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგე-
ბის კომპა-

ნია" 

ევროპის 
საინვესტი-
ციო ბანკი 

(EIB) 

105 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

წყალმომარ
აგებასა და 
ირიგაცია-მე-
ლიორაცია-
ში ახალი, 
ნაკლებად 
ხარჯიანი და 
ეკონომიური 
მეთოდების 
გამოყენება 

(მაგ. წვეთო-
ვანი და დას-
ხურებითი 
რწყვა). 

 

აღურიცხავი 
წყლის დანა-
კარგების 
კვლევა 

შპს "საქარ-
თველოს 
გაერთია-
ნებული 

წყალმომა-
რაგების 
კომპანია" 

ევროპის 
საინვესტიცი
ო ბანკი 

(EIB) 
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106 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

კომპანიის 
საკონსულ-
ტაციო მომსა-

ხურება 
ოპერირების 
გაუმჯობესებ-
ის კუთხით 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანებ
ული წყალ-
მომარაგები
ს კომპანია" 

ევროპის 
საინვესტიცი
ო ბანკი 

(EIB) 

107 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

მუნიციპა-
ლური ჩამ-
დინარე 

გამწმენდი 
სისტემების 
გამართვა 

წყალმომარა
გების კომპა-
ნიის საკონ-
სულტაციო 
მომსახურება 
ჩამდინარე 
წყლების 
მართვაში 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანე-
ბული წყალ-
მომარაგე-
ბის კომპა-

ნია" 

შვედეთის 
საერთაშო-
რისო გან-
ვითარების 
სააგენტო 

(SIDA) 

108 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

SIDA-ს მიერ 
შესრულებუ-
ლი პროექ-
ტების აუდიტი 

შპს "საქარ-
თველოს 

გაერთიანებ-
ული წყალ-
მომარაგები
ს კომპანია" 

შვედეთის 
საერთაშო-
რისო გან-
ვითარების 
სააგენტო 

(SIDA) 

109 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

დიდი და 
პატარა ექს-
კავატორების 
შეძენა წყალ-
მომარაგების 
კომპანიისა-

თვის 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

ევროპის 
საინვესტიცი
ო ბანკი 

(EIB) 

110 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

წყალმზიდი 
მანქანების 

წყალმომარა
გების კომ-
პანიისათვის 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

ევროპის 
საინვესტი-
ციო ბანკი 

(EIB) 
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111 

გარემოს 
დაცვა.მიზანი 
№2: წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი. 

საავარიო 
მანქანების 

შეძენა  წყალ-
მომარაგების 
კომპანიისა-

თვის 

შპს "საქარ-
თველოს გა-
ერთიანებუ-
ლი წყალ-
მომარაგებ-
ის კომპანია" 

ევროპის 
საინვესტიცი
ო ბანკი 

(EIB) 

112 

ურბანიზაცია. 
მიზანი №4 
ქალაქების 
ზრდა და 
საქალაქო 
ცხოვრების 

წესის შეღწევა 
რეგიონის 

ტერიტორიაზე 
– ურბანიზაცია  

 
ქალაქებისა
თვის ახალი, 
კონკურენტუ
ნარიანი 

ეკონომიკუ-
რი გარემო-
სადა სამუ-
შაო ადგი-
ლების შექ-
მნის ხელშე-

წყობა.        
სოფლად 
დასაქმების 
ალტერნატი
ული, არა-
სასოფლო-
სამეურნეო, 
დასაქმების 
ადგილების 
შექმნის 

ხელშეწყობა
. 

დევნილთა 
საარსებო 
წყაროებით 
უზრუნველყო
ფის პროექტი 

დევნილთა 
საარსებო 
წყაროებით 
უზრუნველ-
ყოფის 

სააგენტო 

EU, USAID, 
FAO,UNHCR, 

SDC 

113 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-

სით 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ-
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 

იგპ-დევნილ-
თა მართლ-
ზომიერ 
მფლობე-
ლობაში 

საქართვე-
ლოს ოკუპი-

რებულ 
ტერიტორი-
ებიდან იგპ-

მუნიციპალ
ური 

განვითარებ
ის ფონდი 
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უზრუნველყო
ფა 

შექმნა არსებული 
საცხოვრებე-
ლი ფართე-
ბის საკუთრე-
ბაში გადაცე-
მის თაობაზე  

თა, განსახ-
ლებისა და  
ლტოლვილ
თა სამინის-

ტრო 

114 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული სა-
ცხოვრებე-
ლი პირო-
ბების შექმნა 

დევნილთა 
გრძელვადია
ნი პროექტე-
ბის განსახო-
რციელების-
თვის მოძიე-
ბული შენო-
ბების მონა-
ცემთა ბაზის 
რეგულარუ-
ლი განახლე-
ბა და საჯა-
როდ ხელმი-
საწვდომობის 
უზრუნველყო
ფა. კერძო 
პირებთან 
მოლაპარა-
კების წარ-
მართვა მათ 
საკუთრებაში 
არსებული 
შენობების 

გამოსყიდვის 
მიზნით, რო-
მლებიც შესა-
ძლოა გამო-
ყენებულ იქ-
ნეს დევნილ-

დევნილთა 
სამინისტრო, 
მუნიციპა-
ლური გან-
ვითარების 
ფონდი 
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თა გრძელვა-
დიანი განსახ-
ლებისთვის 

115 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული სა-

ცხოვრებელ
ი პირობების 

შექმნა 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 

გამოუყენებე-
ლი არასასო-
ფლო სამეუ-
რნეო მიწის 
ნაკვეთების 
მოძიება რე-
გიონებში 
საცხოვრებ-
ელი კორპუ-
სების ან სახ-

ლების 
ასაშენებლად 

დევნილთა 
სამინისტრო, 
ეკონომიკის 
და მდგრადი 
განვითარე-
ბის სამი-
ნისტრო 

  

116 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული სა-
ცხოვრებე-
ლი პირო-
ბების შექმნა 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 
დევნილთა 
მართლზო-
მიერ მფლო-
ბელობაში 
არსებული 
სახხოვრებე-
ლი შენობე-
ბის სრული/ 
ნაწილობრი-
ვი რეაბილი-
ტაცია, სათა-
ნადო საცხო-
ვრებელ ერ-
თეულად 

დევნილთა 
სამინისტრო, 
მუნიციპა-
ლური გან-
ვითარების 
ფონდი 

მუნიციპა-
ლური გან-
ვითარების 
ფონდი 
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გარდაქმნა 
და დევნილ-
თათვის საკუ-
თრებაში 
გადაცემა 

117 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 
შექმნა 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 

გამოუყენებე-
ლი დაუმთავ-
რებელი შე-
ნობების რე-
აბილიტაცია, 
საცხოვრებ-
ელ ერთეუ-
ლად გარ-
დაქმნა და 

დევნილების-
თვის გადა-

ცემა 

დევნილთა 
სამინისტრო, 
მუნიციპალუ-
რი განვითა-
რების ფონ-

დი 

მუნიციპალ
ური განვი-
თარების 
ფონდი 

118 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 
შექმნა 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 
გამოუყენებ-
ელი დაუმ-
თავრებელი 
შენობების 
რეაბილიტა-
ცია, საცხოვ-
რებელ ერ-
თეულად 
გარდაქმნა 
და დევნი-
ლებისთვის 
გადაცემა 

დევნილთა 
სამინისტრო, 
მუნიციპალ-
ური განვი-
თარების 
ფონდი 

მუნიციპა-
ლური 

განვითარ-
ების ფონდი 
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119 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 
შექმნა 

დევნილი 
ოჯახებისთ-
ვის ინდივი-
დუალური 
საცხოვრებე
ლი სახლე-
ბისა და ბი-
ნების შეძენა 
და საკუთრე-
ბაში გადაცე-
მა, მ.შ თანა-
დაფინანსე-
ბით ინდი-
ვიდუალური 
საცხოვრებე
ლი სახლების 

შეძენა 

დევნილთა 
სამინისტრო   

120 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ-
ლი საცხოვ-
რებელი პი-
რობების 
შექმნა 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 
დევნილთა 
მართლზომ-
იერ მფლო-
ბელობაში 

მქონე საცხო-
ვრებელი 
ფართობის 
გადაცემა 

რეაბილიტაც
იის გარეში 

დევნილთა 
სამინისტრო   

121 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-

ჯანსაღი და 
კომფორტუ
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 

სახელმწიფო 
საკუთრებაში 
არსებული 
დევნილთა 
მართლზომი

დევნილთა 
სამინისტრო   
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ველყოფა შექმნა ერ მფლო-
ბელობაში 
მქონე სა-

ცხოვრებელი 
ფართობის 
იდენტიფი-
ცირება, რო-
მელთა გა-
მოსყიდვა და 
დევნილების 
საკუთრებაში 
გადაცემა 
შესაძლებე-
ლია რეაბი-
ლიტაციის 
გარეში 

122 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული სა-
ცხოვრებე-
ლი პირობე-
ბის შექმნა 

დევნილთა-
თვის მრა-
ვალბინიანი 
სახლის აშე-
ნება მოქმედი 
სტანდარტე-

ბით 

დევნილთა 
სამინისტრო 
მუნიციპალუ-
რი განვი-
თარების 
ფონდი 

მუნიციპა-
ლური 

განვითარე-
ბის ფონდი 

123 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვრი-
სით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული 
საცხოვ-
რებელი 
პირობების 
შექმნა 

საქ. ტერიტო-
რიაზე დევ-

ნილებისთვის 
ინდივიდუალ
ური საცხოვ-
რებელი სახ-
ლების აშენე-
ბა და გადა-

ცემა 

დევნილთა 
სამინისტრო 
მუნიციპალუ-
რი განვითა-

რების 
ფონდი 

მუნიციპალ
ური განვი-
თარების 
ფონდი 

124 
სოციალური 
სფერო. მიზანი 

№3 

კომუნალუ-
რი (წყალი, 

გრძელვადია
ნი განახ-
ლების 

დევნილთა 
სამინისტრო   
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ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვ.) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა 

განხორციელ
ება 1-ჯერადი 
ფულადი 

დახმარების 
ფორმით, 
რომლის 

მაქსიმალური 
ოდენობაა 20 

000 ლარი 
ოჯახზე.   

125 

სოციალური 
სფერო. მიზანი 
№3 ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

ჯანსაღი და 
კომფორ-
ტული სა-
ცხოვრებე-
ლი პირო-
ბების შექმნა 

საქართველ
ოში ბუნებრი-
ვი კატასტ-
როფებით 

დაზარალებუ
ლი სოფლის 
მოსახლეობი
სა და იგპ-თა 
უსაფრთხო 
ადგილებზე 
გადასახლებ-
ისა და ინტეგ-
რირების 

ხელშეწყობა 

რეგიონული 
განვითარებ
ისა და სოც. 
დახმარების 
ცენტრი 

დევნილტა 
სამინისტ-
რო, შვეიცა-
რიის განვი-
თარების 
სააგენტო, 
აჭარის ჯან-
დაცვის და 
სოც. დაც-
ვის სამ-რო 

126 

ეკონომიკა და 
სხვა დარგები. 
მიზანი №1 

ტურიზმისა და 
რეკრეაციის 
შემდგომი 

განვითარება 

   ხალხური 
რეწვის 

ხელშეწყობა 

ფესტივალი 
"არტ გენი" 

ა(ა)იპ "არტ 
გენი"   

127 
სოციალური 
სფერო. მიზანი 

№3 

ჯანსაღი და 
კომფორტუ-

ლი სა-

დევნილთა 
კომპაქტურ 
დასახლებებ-

ა(ა)იპ სა-
ქველმოქმე-
დო ფონდი 
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ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო-

ფა 

ცხოვრებე-
ლი პირობე-
ბის შექმნა 

ში სახელოვ-
ნებო სკო-
ლების ფუნ-
ქციონირების 
ხელშეწყობა 

"ხელოვანე-
ბი თანადგო-
მისათვის" 

128 

მიზანი №1 
განათლების 
შემდგომი 

განვითარება 

 რეგიონში 
კვალიფიციუ
რი კადრე-
ბის მოზიდ-
ვისა (მათ 
შორის სხვა 
რეგიონებიდ

ან და 
ქვეყნებიდან) 
და დამაგრე-
ბის სტიმუ-
ლების 
შექმნა 

პროექტი 
"ცოცხალი 
წიგნები" 

საქართველ
ოს კულტუ-
რისა და 
ძეგლთა 

დაცვის სამი-
ნისტრო 

  

129 

მიზანი N2 
წყლის 

 რესურსების 
მდგრადი 
 მართვა; 

ამოცანა: ა) 
წყალმომარ
აგებასა და 
 ირიგაცია-
მელიორაცი
აში ახალი  
ნაკლებად 
ხარჯიანი 

ეკონომიკუ-
რი  

მეთოდის გა-
მოყენება ბ) 
წყალაღების 
ეფექტიანი 
კონტროლი 

 

სკრა-
ქარელის 

მაგისტრალუ
რ არხზე 

მოწყობილი 
ხვედურეთის 
სატუმბი 
სადგურის 
აღდეგენა-
რეაბილიტ-

აცია 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს "სა-
ქართველოს 

გაერთ. 
სამელიო-
რაციო 

სისტემების 
კომპანია" 
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130 

მიზანი N4; 
რეგიონის  
ერთი თანა-
მედროვე 

ნაგავსაყრელი
ს შექმნა; 

ამოცანები: 
ა) საყოფა-
ცხოვრებო 
ნარჩენებით 
და ქიმიკა-
ტებით და-
ბინძურების 
თავიდან 
აცილება;  

ქ.ქარელის   
ნაგავსაყრელ
ის დახურვა 
(60 სმ. მიწის 
საფარით 

გადაფარვა) 

საქართველ
ოს მყარი 
ნარჩენების 
მართვის 
კომპანია 

  

131 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

 ქვედა და 
ზედა ნიქოზის 
და ზემო ხვი-
თის წყალ-

სადენის რეა-
ბილიტაცია  

მუნიციპალუ-
რი განვითა-
რების ფონ-

დი  

დონორი: 
მსოფლიო 

ბანკი  

132 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

 მერეთის 
თემის სოფ-
ლების: მე-
რეთის, გე-

გუთიანთკარ-
ის, ზარდიაან-
თკარის და 
კოშკას სა-
ვარგულების 
სარწყავი 
წყლით უზ-
რუნველყო-
ფა წყლის 
თვითდინებ-
ით და სტა-
ციონალური 
სატუმბი სად-

გურის 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
შპს "საქარ-
თველოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 
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მოწყობით  

133 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

გორის მუ-
ნიციპალიტე-
ტში „ცხინვა-
ლის გამყოფ 
ხაზთან მდე-
ბარე ზეღდუ-

ლეთის 
თემის სოფ-
ლების კირ-
ბალის და 
ბერშუეთის 

სავარგულებ-
ის სარწყავი 
წყლით უზ-
რუნველყო-
ფა სტაციო-
ნარული 
სატუმბო 
სადგურის 
მოწყობით“ 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
შპს "საქარ-
თველოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 

  

134 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

გორის 
მუნიციპალიტ
ეტში „ცხინვა-
ლის გამყოფ 
ხაზთან მდე-
ბარე ახალ-
უბნის თემის 
სოფლების 
ახალუბნის 
და აძვის 

სავარგულებ
ის სარწყავი 
წყლით 

უზრუნველყო

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს 
"საქართვე

ლოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 
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ფა სტაციონა-
რული სატუმ-
ბო სადგურის 
მოწყობით“ 

135 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

სოფ. ფლა-
ვისმანთან 
ტირიფონის 
სარწყავი 
სისტემის 

მაგისტრალუ
რი არხის 

მონაკვეთის 
პკ166+93÷პკ1

83+37 
ℓ=1644მ 

ფილტრაციის 
საწინააღმდ-
ეგო სამუშა-

ოები 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
შპს "საქარ-
თველოს გა-

ერთ. 
სამელი-
ორაციო 
სისტემების 
კომპანია" 

  

136 

სტრატეგია/ 
გარემოს 

დაცვა, მიზანი 
№2 წყლის 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა 

ამოცანა №3  
წყალაღების 
ეფექტიანი  
კონტროლი 

სალთვისის 
სარწყავი 
სისტემის 
ზონაში გ-2 
გამანაწილებ

ლის 
რეაბილი-
ტაცია 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
შპს "საქარ-
თველოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო სისტე-

მების 
კომპანია" 

  

137 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 
№3  ღირსეუ-

ლი 

ამოცანა 
№2კომუნალ
ური (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 

მაგისტრალუ
რი და 

წყალგამანაწ
ილებელი 
ქსელების 

მუნიციპალუ
რი  

განვითარებ
ის ფონდი  
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საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

დენი და 
სხვა) მომსა-
ხურებით 

ქალაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა  

რეაბილიტაც
ია-მშენე-
ბლობა 

138 

 სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 
№3  ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით ქა-
ლაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა  

 კასპის 
სპორტკომპ
ლექსის 
რეაბილი-
ტაცია 

მუნიციპა-
ლური  

განვითარე-
ბის ფონდი  

დონორი: 
მსოფლიო 

ბანკი  

139 

 სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 

№3  
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა              
სტრატეგიის 
ურბანიზაცია 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 

სხვა) მომსა-
ხურებით 

ქალაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა; 
ამოცანა №2 
სოფლად 
დასაქმების 

ახალქალაქი 
ნოსტე–

მთიულთუბ-
ნის ადგი-
ლობრივი 

მნიშვნელობ-
ის გზის რეა-
ბილიტაცია    
კმ–0+00 –კმ–

5+700  

საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამე-

ნტი 
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ალტერნატი
ული, არასა-
სოფლო–
სამეურნეო, 
დასაქმების 
ადგილების 
შექმნის 

ხელშეწყობა 

140 

 სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 

№3  
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 
სხვა) მომ-
სახურებით 
ქალაქებისა 
და სოფლ-
ების უზრუნ-
ველყოფა  

ახალქალაქი
–რკონი შიდა 
სახელმწიფო

ებრივი 
მნიშვნელობი

ს გზის 
რეაბილიტაც

ია             
კმ –0+00–  კმ– 

3+755   

საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენ

ტი 

  

141 

 სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 

№3  
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-
რი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 
სხვა) მომ-
სახურებით 
ქალაქებისა 
და სოფლე-
ბის უზრუნ-
ველყოფა  

იგოეთი–
კასპი–

ახალქალაქი
ს 

შიდასახელმწ
იფოებრივი 
მნიშვნელობი

ს გზის 
რეაბილიტაც
ია კმ–0+00–

კმ–6.5 
მონაკვეთზე 

საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენ

ტი 

  

142 
 სტრატეგიის 
სოციალური 

 ამოცანა №2 
კომუნალუ-

იგოეთი–
კასპი–

საავტომობი
ლო გზების   
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სფერო მიზანი 
№3  ღირსეუ-

ლი 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

რი (წყალი, 
გაზი, კანალ-
იზაცია, დენი 
და სხვა) მო-
მსახურებით 
ქალაქებისა 
და სოფ-
ლების 

უზრუნველყ
ოფა  

ახალქალაქ-
ის შიდასა-
ხელმწიფო-
ებრივი მნი-
შვნელობის 
გზის მე–7 კმ–
ზე ქვედა სა-
ყრდენი კე-
დლის სარეა-
ბილიტაციო 
სამუშაოები 

დეპარტამე-
ნტი 

143 

სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №2 
სასოფლო–
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოებ
ის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიებ
ის მიდგომე-
ბისა და მასა-
ლების დანერ-
გვისა და გა-
მოყენების 

გზით 

ამოცანა №6 
სარწყავ–

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
რეაბილიტა

ცია და 
მოდერნიზებ

ა 

ნიაბის არხის 
სარწყავი 
სისტემის 

მაგისტრალუ
რი არხის და 
სხვა რიგის 
გამანაწილებ
ლების და 

შიდასამეურნ
ეო ქსელის 
რეაბილიტაც
ია მდ. თეძა-
მზე უკაშხლო, 
გვერდითი 
წყალაღების 

სათავე 
ნაგებობის 
მოწყობით  

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს 
"საქართვე

ლოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 

  

144 

სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №2 
სასოფლო–

ამოცანა №6 
სარწყავ–

სამელიორა
ციო 

სისტემების 

დოესის 
არხის 

სარწყავი 
სისტემის 

მაგისტრალუ
რი არხის, I 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს 
"საქართვე
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სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოებ
ის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიებ

ის 
მიდგომებისა 
და მასალების 
დანერგვისა 

და 
გამოყენების 

გზით 

რეაბილიტა
ცია და 

მოდერნიზებ
ა 

და სხვა 
რიგის 

გამანაწილებ
ლების და 

შიდასამეურნ
ეო ქსელის 
რეაბლიტაცი
ა, მდინარე 
თეძამზე 
უკაშხლო, 
გვერდითი 
წყალაღების 

სათავე 
ნაგებობის 
მოწყობით 

ლოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 

145 

სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №2 
სასოფლო–
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოებ
ის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიებ

ის 
მიდგომებისა 
და მასალების 
დანერგვისა 

და 
გამოყენების 

გზით 

ამოცანა №6 
სარწყავ–

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
რეაბილიტა

ცია და 
მოდერნიზებ

ა 

წაბლა არხის 
სარწყავი 
სისტემის 

მაგისრალურ
ი არხის I და 
სხვა რიგის 

და 
შიდასამეურნ
ეო ქსელის 
რეაბილიტაც

ია 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს 
"საქართვე

ლოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 
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146 

სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №2 
სასოფლო–
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოებ
ის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიებ

ის 
მიდგომებისა 
და მასალების 
დანერგვისა 

და 
გამოყენების 

გზით 

ამოცანა №6 
სარწყავ–

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
რეაბილიტა

ცია და 
მოდერნიზებ

ა 

კავთისხევის   
№1 და №2 
აწევის 
სატუმბი 

სადგურების  
შენობების  

და სადაწნეო 
მილსადენის 
ერთი ხაზის 
აღდგენა (I 
რიგი)  

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  

შპს 
"საქართვე

ლოს 
გაერთ. 

სამელიორა
ციო 

სისტემების 
კომპანია" 

  

147 

სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №2 
სასოფლო–
სამეურნეო 
წარმოების 
განვითარება 
აგროწარმოებ
ის პროცესში 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიებ
ის მიდგომე-
ბისა და მა-
სალების და-
ნერგვისა და 

ამოცანა №6 
სარწყავ–

სამელიორა
ციო სისტე-
მების რეაბი-
ლიტაცია და 
მოდერნიზე-

ბა 

კასპის 
მუნიციპალიტ

ეტში 
კავთისხევის I 
და II აწევის 
სატუმბი 
სადგურის 

შიდა და გარე 
ელექტრომო
მარაგება და 
მექანიკური 
ნაწილი 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;  
შპს "საქარ-
თველოს გა-

ერთ. 
სამელი-
ორაციო 
სისტემების 
კომპანია" 
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გამოყენების 
გზით 

148 

 სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 
№3  ღირსეუ-
ლი საცხოვ-
რისით უზრუნ-
ველყოფა 

 ამოცანა №2 
კომუნალურ
ი (წყალი, 
გაზი, კანა-
ლიზაცია, 
დენი და 
სხვა) მომ-
სახურებით 
ქალაქებისა 

და 
სოფლების 
უზრუნველყ

ოფა  

 სატუმბი 
სადგურების 
შიდა და გარე 
ელექტრომო
მარაგების 
ღონისძიებე-

ბი 

    

149 

სტრატეგიის 
ეკონომიკის 
სხვა დარგები 
მიზანი №1 

ტურიზმის და 
რეკრეაციის 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა №5 
საკულტო 
ობიექტებში 
ტურისტების 
რაოდენობი
ს ზრდისკენ 
მიმართული 
ღონისძიებე

ბის 
ჩატარება 

• თანამედ-
როვე ხე-
ლოვნების 

საერთაშორი
სო 

ფესტივალი 
Fest I Nova 

შიდა 
ქართლის 
კულტურუ-
ლი მემკვი-
დრეობის 

განვითარებ
ის და აღორ-

ძინების 
ფონდის  

  

150 

სტრატეგიის 
ეკონომიკის 
სხვა დარგები 
მიზანი №1 

ტურიზმის და 
რეკრეაციის 
შემდგომი 

განვითარება 

ამოცანა №4 
არსებული 
ტურისტული 
ობიექტების 
ინფორმაციუ

ლი 
განახლება 
და მათ 
გარშემო 

„გრაკლიანი 
გორის“ 
მუზეუმ-
საიტის 
მოწყობა 

საქართველ
ოს კულტუ-
რისა და ძე-
გლთა და-

ცვის სამინის-
ტრო, სსიპ 
საქართვე-
ლოს კულ-
ტურული 

  



 103 

სათანადო 
ტურისტული 
სერვისების 
შექმნა 

მემკვიდრე-
ობის დაცვის 
ეროვნული 
სააგენტო 

151 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფერო მიზანი 

№3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო
ფა; მიზანი№4 
ქალაქების 
ზრდა და 
საქალაქო 
ცხოვრების 

წესის შეღწევა 
რეგიონის 

ტერიტორიაზე
–ურბანიზაცია; 

ამოცანა№1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ
ლი საცხოვ-
რებელი 
პირობების 
შექმნა,; 
ამოცაბნა 

№2  
სოფლად 
დასაქმების 
ალტერნატი
ული, არასა-
სოფლო–
სამეურნეო, 
დასაქმების 
ადგილების 
შექმნის 

ხელშეწყობა 

დაუცველი 
მოსახლეობი

ს 
ხელშეწყობა 

შიდა 
ქართლის 
რეგიონში 

UN
DP

 

UN
HC

R 
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152 

სტრატეგიის  
სოციალური 
სფერო–
მიზანი№4 
ქალაქების 
ზრდა და 
საქალაქო 
ცხოვრების 

წესის შეღწევა 
რეგიონის 

ტერიტორიაზე
–ურბანიზაცია; 
სტრატეგიის 
სოფლის 
მეურნეობა 
მიზანი №3 
ფერმერთა 

მიერ 
თანამედროვე 
ცოდნისა და 
გამოცდილები
ს ათვისება და 
სექტორში 
ინოვაციური 
მიდგომების 
დანერგვა 

ამოცანა №2 
სოფლად 
დასაქმების 
ალტერნატი

ული, 
არასასოფლ

ო–
სამეურნეო, 
დასაქმების 
ადგილების 
შექმნის 

ხელშეწყობა
; ამოცანა 

№1 გრძელი 
და 

მოკლევადი
ანი 

სწავლება 
და 

ტრენინგების 
ჩატარება 

სოციალური 
საწარმოები 
იძულებით 

გადაადგილე
ბული 

პირთათვის 
საქართველ

ოში 
AS

B 
დ
ა 
სა
ქვ
ელ

მო
ქმ
ედ

ო
 ჰ
უმ
ან
იტ
არ

ულ
ი 
ცე
ნტ
რ
ი 

"ა
ფ
ხა
ზე
თ
ი"

 

აშშ–ს 
მთავრობა 

153 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

ქალაქ 
გორის №10 
საჯარო 
სკოლის 

კეთილმოწყ
ობა 

განათლების 
და 

მეცნიერების 
სამ-რო 
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154 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

ქალაქ 
გორის №2 
საჯარო 
სკოლის 
გათბობის 
სისტემის 
გაყვანა 

განათლების 
და 

მეცნიერების 
სამ-რო 

  

155 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

ინკლუზიური  
განათლების 
დანერგვა 
საქართველ

ოს 
პროფესიულ

ი 
განათლებისა 

და 
გადამზადები
ს სისტემაში,  
"განთიადი" 

გორი 

განათლების 
და 

მეცნიერების 
სამ-რო 

  

156 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

ტურისტულ 
ადგილებში 
უფასო WiFi-
გორის სახლ 
მუზეუმში 

ეკონომიკის 
და 

მდგრადო 
განვითარებ
ის სამ-რო 

  

157 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

მრავალპრო
ფილიანი 

მულტიფუნქც
იური 

ორდარბაზია

 სპორტის და 
ახალგაზრდ
ობის სამ-რო  
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საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

ნი სპორტის 
სასახლე/გო

რი 

158 

სტრატეგიის 
სოციალური 
სფეროს 
მიზანი №3 
ღირსეული 
საცხოვრისით 
უზრუნველყო

ფა 

ამოცანა №1 
ჯანსაღი და 
კომფორტუ

ლი 
საცხოვრებე

ლი 
პირობების 
შექმნა;  

25-მეტრიანი
საცურაო
აუზი/გორი

 სპორტის და 
ახალგაზრდ
ობის სამ-რო  
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დანართი №2 – 
შიდა ქართლის რეგიონი 2014-2021 წლების სტრატეგიით 
დასახული ამოცანების შესრულების შეფასება 2017 წლის 

დასასრულისთვის 
1 პრიორიტეეტი№1 სოფლის მეურნეობა ქულა 

1.1. მიზანი №1: მეურნეობების განვითარება კონსოლიდაციის გზით 
1.1.2. მცირე მეურნეობების კონსოლიდაცია, 0 
1.1.3. კონსოლიდაციის შესახებ მცირე მიწის მესაკთრეების 

ცნობიერების ამაღლება 0 

1.1.4. ნებაყოფლობითი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერი-
რება. 1 

1.1.5. მიწების პირველადი რეგისტრაციის სისტემური 
განხორციელება/დასრულება 0 

1.2. მიზანი №2: სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარება 
აგროწარმოების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების მი-
დგომებისა და მასალების დანერგვსა და გამოყენების გზით 

1.21. მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და სათესლე მასა-
ლების წარმოება -გამოყენება 0 

1.2.2. სანერგეების რაოდენობისა და ხარისხის ზრდა 0 
1.2.3. მრავალფუნქციური ს-ს ტექნიკის/მექანიზაციის განა-

ხლების გაგრძელება 1 

1.2.4. სასუქებისა და შესაწამლი მასალის ხელმისაწვდო-
მობა 0 

1.2.5. სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების შემოტანა 0 
1.2.6. სარწყავ-მელიორაციული სისტემების რეაბილიტაცია 

და მოდერნიზება 0 

1.2.7. საგზაო ინფრასტრუქტურის (შიდა სასოფლო) 
გაუმჯობესება 0 

1.2.8. მოსავლის და საწყობების/შენახვის შესაძლებლობის 
შექმნა. 0 

1.3 მიზანი №3: ფერმერთა მიერ თანამედროვე ცოდნისა და გამო-
ცდილების ათვისება და სექტორში ინოვაციური მიდგომების 

დანერგვა 
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1.3.1. გრძელ და მოკლევადიანი სწავლება და ტრენინგები 
ჩატარება 0 

1.3.2. საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობების მოწყობა 0 
1.3.3. ბაზრის და ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა; 3 

1.3.4. აგროფორუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა და 
მათი ადგილობრივად მოწყობა. 0 

1.4. მიზანი №4: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავება-
შენახვის ციკლის განვითარება 

1.4.1. ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
გადამუშავება; წვენების, კონცენტრატების და მზა 
პროდუქტების დამზადება. 

3 

1.4.2. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვის სისტემის 
შექმნის ხელშეწყობა 3 

1.4.3. სასაწყობე მეურნეობების, მაცივრების, წისქვილების, 
ხორცის დამამზადებელი პუნქტების შექმნის ხელ-
შეწყობა. 

3 

1.4.5. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ჩასატვირთი და 
შესაფუთი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა. 3 

1.5. მიზანინი №5: მომსახურების სფეროების განვითარება 
1.5.1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შემკეთებელი 

სახელოსნოების შექმნა. 0 

1.5.2. აგროკონსალტინგური სერვისების შექმნა. სოფლის 
მეურნეობაში 0 

2 პრიორიტეტი№2 ეკონომიკის სხვა დარგები. 
1 მიზანი №1: ტურიზმისა და რეკრეაციის შემდგომი განვითარება 

1.1. ტურისტული კომპანიების შექმნა 0 
1.2. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 0 
1.3. ეკო და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი და 

აქტიურ-ექსტრიმ ტურიზმის და კურორტების 
განვითარება(მ. შ. მარკეტინგული კვლევებისა და 
ღონისძიებების ჩატარება) 

0 

1.4. არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის მუ- 2 
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ზეუმი, უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება და 
მათ გარშემო სათანადო ტურისტული სერვისების 
შექმნა 

1.5. საკულტო ობიექტებში (მაგ. ყინწვისი, ატენის სიონი) 
ტურისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული 
ღონისძიებების ჩატარება 

0 

1.6. ხალხური რეწვის ხელშეწყობა 0 
1.7. ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და რეკ-

რეაციაზე. 0 

2 მიზანი №2: სამშენებლო ბიზნესი/საშენ მასალათა წარმოების 
განვითარება 

2.1. ქვიშის და ღორღის წარმოების გაფართოება მტკვრის 
კალაპოტიდან. 0 

3 მიზანი №3: ლოჯისტიკური სერვისების განვითარება 
3.1. სხვადსხვა ტვირთების გადაზიდვის მომსახურების 

განვითარება. რეგიონის ადგილმდებარეობა ხელს 
უწყობს ამ ბიზნესის განვითარებას. 

1 

4 მიზანი №4: ენერგიის გამომუშავება ჰიდრო და 
ალტერნატიული წყაროებიდან 

4.1. მთავარი აქცენტი მზის/სოლარული ენერგიის მიღე-
ბაზე 0 

4.2. ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების 
ხელშეწყობა (მაგ. ბიოსაწვავი) 0 

3 პრიორიტეტი №3  სოციალური სფერო 
 

1 მიზანი №1: განათლების შემდგომი განვითარება 
1.1. რეგიონის უმაღლესი სასწავლებლების, კოლეჯებისა 

და პროფესიული სასწავლებლების სასწავლო 
პროგრამები ფართოდ უნდა ითვალისწინებდნენ 
რეგიონის ეკონომიკურ პრიორიტეტებს და ად-
გილობრივი ბაზრის მოთხოვნებს 

0 

1.2. შიდა და საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება 
და პროფესიულ ქსელებში მონაწილეობა: ინფორ-
მაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ცოდნა 

0 
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და უცხო ენ(ებ)ის ცოდნა 
1.3. რეგიონში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა (მათ 

შორის სხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან) და 
დამაგრების სტიმულების შექმნა 

0 

1.4. ბიზნესებსა და უნივერსიტეტებს შორის 
თანამშრომლობის დამყარება 0 

2 მიზანი №2: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და სოციალური 
ჩართულობა 

2.1. მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა სამედიცინო 
სერვისებით 2 

2.2. მოწყვლადი ჯგუფების ინვალიდების, დევნილების, 
პენიონერებისა და დაბალშემოსავლიანი ოჯახების 
სოციალური ინტეგრირება 

2 

3 მიზანი №3: ღირსეული საცხოვრისით უზრუნველყოფა 
3.1. ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი პირო-

ბების შექმნა  2,59 

3.2. კომუნალური (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, დენი და 
სხვ.) მომსახურებით ქალაქებისა და სოფლების 
უზრუნველყოფა 

2 

4 პრიორიტეტი №4 ურბანიზაცია 
4 მიზანი №4: ქალაქების ზრდა და საქალაქო ცხოვრების წესის 

შეღწევა რეგიონის ტერიტორიაზე – ურბანიზაცია 
4.1. ქალაქებისათვის ახალი, კონკურენტუნარიანი ეკონო-

მიკური გარემოსა და სამუშაო ადგილების შექმნის 
ხელშეწყობა 

0 

4.2. სოფლად დასაქმების ალტერნატიული, არასასოფ-
ლო-სამეურნეო, დასაქმების ადგილების შექმნის 
ხელშეწყობა. 

1 

5 პრიორიტეტი №5 გარემოს დაცვა 
1 მიზანი №1: გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და 

განათლება 
1.1. მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბუნების დაცვის 

თაობაზე   1 
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1.2. ბუნებრივი კატასტროფების დროს რისკის შემცირების 
შესახებ ცოდნის გავრცელება 1 

2 მიზანი №2: წყლის რესურსების მდგრადი მართვა 
2.1. წყალმომარაგებასა და ირიგაცია-მელიორაციაში ახა-

ლი, ნაკლებად ხარჯიანი და ეკონომიური მეთოდების 
გამოყენება (მაგ. წვეთოვანი და დასხურებითი რწყვა). 

1 

2.2. წყლის დაბინძურების პრევენცია. 0 
2.3. წყალაღების ეფექტიანი კონტროლი. 1 
2.4. მუნიციპალური ჩამდინარე გამწმენდი სისტემების 

გამართვა. 0 

3 მიზანი №3: ნიადაგის გარემოსდაცვითი მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

3.1. ეროზიის, დამლაშების, ჰუმუსის შემცირების 
წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება 0 

3.2. გადაძოვებისა და გაუდაბნოების შეჩერება 0 
4 მიზანი №4: რეგიონისათვის ერთი თანამედროვე 

ნაგავსაყრელის შექმნა 
4.1. ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცილება, 

განსაკუთრებით დასახლებების სიახლოვეს. 3 

4.2. ნარჩენების თუნდაც ორ ფრაქციად დახარისხების 
სამუშაოები არ განხორციელებულა 0 

4.3. სახიფათო აკუმულირებული ნარჩენების გატანა-
უტილიზაციის სამუშაოები არ განხორციელებულა. 0 

5 მიზანი №5: ტყის ეკოსისტემის და ბიომრავალფეროვნების 
დაცვა 

5.1. ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცილება, 
განსაკუთრებით დასახლებების სიახლოვეს არ 
განხორციელებულა. 

0 

6 მიზანი №6: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის 
ხელშეწყობა 

6.1. ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღდგენა 
ქ.კასპში და ასეთივე სადგურის გახსნა ქ.გორში. 2 
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დანართი №3 –  
შიდა ქართლის სტრატეგიული განვითარების 2014-2021 

წლების დოკუმენტის 2016-2017 წლების გეგმით 
დაგეგმილი ღონისძებები და მათი შესრულების 

მონაცემები ამოცანების მიხედვით. 
 

პრიორიტეტი №1 სოფლის მეურნეობა 
 
მიზანი №1: მეურნეობების განვითარება კონსოლიდაციის 
გზით 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
1.5. მცირე მეურნეობების კონსოლიდაცია, 

შეფასება ქულა 

რეგიონში მცირე მეურნეობების კონსოლიდაცია არ 
განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.6. კონსოლიდაციის შესახებ მცირე მიწის მესაკთრეების 

ცნობიერების ამაღლება 

შეფასება ქულა 

კონსოლიდაციის შესახებ მცირე მიწის მესაკთრეების 
ცნობიერების ამაღლება არ მომხდარა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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1.7. ნებაყოფლობითი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერი-

რება. 

შეფასება ქულა 

ნებაყოფლობითი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების 
სამუშაოები დაიწყო 2016-17 წლებში 1 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 

შეფასება ქულა 
შიდა ქართლის მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების 
პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაგეგმ-
ვა, მართვა და ეფექტურად განხორციელება არ დაწყებუ-
ლა 

0 

შიდა ქართლის  ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზრებზე 
ფალსიფიცირებული და უხარისხო ღვინო პროდუქციის 
რეალიზაციის აღკვეთა არ მოწესრიგებულა 

0 

შიდა ქართლის   ვენახების (მ.შ. 18 ადგილწარმოშობის 
დასახელების ზონის) ფართობებისა და  ვაზის ჯიშების 
დადგენა; ვენახების ეროვნული კადასტრის ფორმირება; 
სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა არ  დ აწყებულ   

0 

შიდა ქართლში ჩატარებული კვლევებით მიღებული შე-
დეგების გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პო-
პულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა ჯერ კიდევ 
მიმდინარეობს 

1 

 
1.8. მიწების პირველადი რეგისტრაციის სისტემური 

განხორციელება/დასრულება 

შეფასება ქულა 



 114 

მიწების პირველადი რეგისტრაციის სისტემური დასრუ-
ლება არ მომხდარა 2016-17 წლის პერიოდში 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №2: სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვი-
თარება აგროწარმოების პროცესში თანამედროვე 
ტექნოლოგიების მიდგომებისა და მასალების დანერგვსა 
და გამოყენების გზით 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
2.2 მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და სათესლე 

მასალების წარმოება -გამოყენება 

შეფასება ქულა 

მაღალპროდუქტიული ჯიშებისა და სათესლე მასა-
ლების წარმოებისთვის სამუშაოები არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
2.9. სანერგეების რაოდენობისა და ხარისხის ზრდა 

შეფასება ქულა 

სანერგეების რაოდენობისა და ხარისხის ზრდის სამუ-
შაოები არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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2.3 მრავალფუნქციური ს-ს ტექნიკის/მექანიზაციის განა-

ხლების გაგრძელება 

შეფასება ქულა 

მრავალფუნქციური ს-ს ტექნიკის/მექანიზაციის განახლების 
გაგრძელებისთვის მიღებულია დონორის დაფინანსება 1 

აღნიშნული ამოცანის შესრულებისთვის პროგრამა გან-
ხორციელდა კასპის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერიის ინ-
ფორმაციით USAID-ის თანადაფინანსებით  მიმდინარე-
ობს თანამონაწილეობით დაფინანსება ინფრასტრუქტუ-
რული და სას. სამეურნეო პროგრამების გაუმჯობესებისა-
თვის.  
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 

შეფასება ქულა 
USAID-ის თანადაფინანსებით  კასპის მუნიციპალიტში 
თანამონაწილეობით დაფინანსება ინფრასტრუქტურული 
და სას.სამეურნეო პროგრამების ჯერ კიდევ მიმდინარეობს 

1 

 
2.4    სასუქებისა და შესაწამლი მასალის ხელმისაწვდო-

მობა 

შეფასება ქულა 

სასუქებისა და შესაწამლი მასალის ხელმისაწვდო-
მობის პროგრამები არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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2.5     სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების შემოტანა 

შეფასება ქულა 

სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების შემოტანა არ 
დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
2.6 სარწყავ-მელიორაციული სისტემების რეაბილიტა-

ცია და მოდერნიზება 

შეფასება ქულა 

სარწყავ-მელიორაციული სისტემების რეაბილიტაცია 
და მოდერნიზება არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
2.7 საგზაო ინფრასტრუქტურის (შიდა სასოფლო) გაუმ-

ჯობესება 

შეფასება ქულა 

საგზაო ინფრასტრუქტურის (შიდა სასოფლო) გაუმჯობესება 
არ მომხადარა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
2.8 მოსავლის და საწყობების/შენახვის შესაძლებლო-

ბის შექმნა. 
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შეფასება ქულა 

მოსავლის და საწყობების/შენახვის შესაძლებლობის 
შექმნა არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №3: ფერმერთა მიერ თანამედროვე ცოდნისა და 
გამოცდილების ათვისება და სექტორში ინოვაციური 
მიდგომების დანერგვა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
3.1.  გრძელ და მოკლევადიანი სწავლება და ტრენინგე-

ბი ჩატარება 

შეფასება ქულა 

გრძელ და მოკლევადიანი სწავლება და ტრენინგები არ 
დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
3.2. საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობების მოწყობა 

შეფასება ქულა 

საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობების მოწყობა არ 
დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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3.3.  ბაზრის და ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა; 
შეფასება მოხდა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე 

შეფასება ქულა 

ბაზრის და ტექნოლოგიების შესახებ დაგეგმილი აქტი-
ვობები სრულად განხორციელდა 2016-17 წლებში. 3 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 

შეფასება ქულა 

შიდა ქართლის  ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტარცია 
ცხოველების ექსპორტის გეოგრაფიული არეალის ზრდა; 
ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირება; სამომხმარებლო ბა-
ზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების 
განთავსება;  საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების სრუ-
ლად დასრულებულია 

3 

შიდა ქართლის  ვეტერინარულ-ფარმაცევტულ ბაზარზე 
ხარისხიანი, ეფექტური და უსაფრთხო პრეპარატების 
მიმოქცევის გაკონტროლება სრულად დასრულებულია 

3 

 
3.4.  აგროფორუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა 

და მათი ადგილობრივად მოწყობა. 

შეფასება ქულა 

აგროფორუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა და 
მათი ადგილობრივად მოწყობა არ დაწყებულა 0 
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ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №4: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადა-
მუშავება-შენახვის ციკლის განვითარება 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
4.1. ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

გადამუშავება; წვენების, კონცენტრატების და მზა 
პროდუქტების დამზადება. 

შეფასება ქულა 
ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუ-
შავება; წვენების, კონცენტრატების და მზა პროდუქტების 
დამზადების ხელშეწყობის პროგრამები სრულად ხორცი-
ელდება რეგიონში 

3 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 
იხ. დანართი №1 
4.2. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვის სის-

ტემის შექმნის ხელშეწყობა 

შეფასება ქულა 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვის სისტემის 
შექმნის ხელშეწყობის პროგრამები სრულად ხორციე-
ლდება რეგიონში 

3 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 
იხ. დანართი №1 
4.3. სასაწყობე მეურნეობების, მაცივრების, წისქვილების, 
ხორცის დამამზადებელი პუნქტების შექმნის ხელშეწყობა. 
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შეფასება ქულა 
სასაწყობე მეურნეობების, მაცივრების, წისქვილების, 
ხორცის დამამზადებელი პუნქტების შექმნის ხელშეწყო-
ბის პროგრამები სრულად ხორციელდება რეგიონში 

3 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: 
იხ. დანართი №1 
4.4. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ჩასატვირთი და 
შესაფუთი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა. 

შეფასება ქულა 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ჩასატვირთი და 
შესაფუთი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობის 
პროგრამები სრულად ხორციელდება რეგიონში 

3 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება: იხ. დანართი №1 
2016-17 წლებში ინსპექტირება  ჩატარდა  40 ვეტერინა-
რულ აფთიაქში  და  2  სამონიტორინგო  ობიექტზე,  აღე-
ბული და ლაბორატორიული კვლევისათვის  გაგზავნილ 
იქნა სხვადასხვა დასახელების ვეტპრეპარატი – 37 
ნიმუში. დარღვევა არ გამოვლენილა. 
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მიზანინი №5: მომსახურების სფეროების განვითარება 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
5.1.  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შემკეთებელი სა-

ხელოსნოების შექმნა. 

შეფასება ქულა 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შემკეთებელი სახე-
ლოსნოების შექმნა არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
5.2.  აგროკონსალტინგური სერვისების შექმნა. სოფლის 

მეურნეობაში 

შეფასება ქულა 
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აგროკონსალტინგური სერვისების შექმნა. სოფლის 
მეურნეობაში არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
 
№2 პრიორიტეტი ეკონომიკის  სხვა დარგებში 

 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
მიზანი №1: ტურიზმისა და რეკრეაციის შემდგომი განვი-
თარება 
1.1.  ტურისტული კომპანიების შექმნა 

შეფასება ქულა 

ტურისტული კომპანიების შექმნა არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ ყო-
ფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.2.  პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 

შეფასება ქულა 

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება არ განხორციე-
ლებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
1.3.   ეკო და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი 

და აქტიურ-ექსტრიმ ტურიზმის და კურორტების 
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განვითარება (მ. შ. მარკეტინგული კვლევებისა და 
ღონისძიებების ჩატარება) 

შეფასება ქულა 
ეკო და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი და 
აქტიურ-ექსტრიმ ტურიზმის და კურორტების განვითარება 
(მ. შ. მარკეტინგული კვლევებისა და ღონისძიებების 
ჩატარება) არ დაწყებულა 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.4.  არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის 

მუზეუმი, უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება 
და მათ გარშემო სათანადო ტურისტული სერვისე-
ბის შექმნა 

შეფასება ქულა 
არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის მუზეუმი, 
უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება და მათ გარ-
შემო სათანადო ტურისტული სერვისების შექმნა ნაწი-
ლობრივ განხორციელებულია 

2 

აღნიშნული ამოცანის ქვეშ განხორციელდა მხოლოდ ქა-
რელის მუნიციპალიტეტში ქარელის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმის ეზოს კეთილმოოწყობა და გათბობის სისტემის 
მოწყობა 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
სეფასება: 

შეფასება ქულა 
ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ეზოს კეთილმოწ-
ყობა და გათბობის სისტემის მოწყობა სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

 



 124 

1.5.  საკულტო ობიექტებში (მაგ. ყინწვისი, ატენის სიონი) 
ტურისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული 
ღონისძიებების ჩატარება 

შეფასება ქულა 
საკულტო ობიექტებში (მაგ. ყინწვისი, ატენის სიონი) 
ტურისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული 
ღონისძიებები არ გატარებულა 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.6. ხალხური რეწვის ხელშეწყობა 

შეფასება ქულა 

ხალხური რეწვის ხელშეწყობა არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ ყო-
ფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.7. ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და 
რეკრეაციაზე. 

შეფასება ქულა 

ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და რეკრეაცი-
აზე არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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მიზანი №2: სამშენებლო ბიზნესი/საშენ მასალათა წარ-
მოების განვითარება 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
2.1.  ქვიშის და ღორღის წარმოების გაფართოება 

მტკვრის კალაპოტიდან. 

შეფასება ქულა 

ქვიშის და ღორღის წარმოების გაფართოება მტკვრის 
კალაპოტიდან.არ მომხდარა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №3: ლოჯისტიკური სერვისების განვითარება 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
3.1.  სხვადსხვა ტვირთების გადაზიდვის მომსახურების 

განვითარება. რეგიონის ადგილმდებარეობა ხელს 
უწყობს ამ ბიზნესის განვითარებას. 

შეფასება ქულა 

სხვადსხვა ტვირთების გადაზიდვის მომსახურების 
განვითარების ხელშეწყობა ნაწილობრივ ხორციელდება 1 

ქარელის მუნიციპალიტეტში 2016-17 წლებში რეაბილი-
ტირდა და კეთილმოეწყო ავტოსადგური, ხოლო ამავე 
პერიოდში განხორციელდა რუსისი 6კმ-იანი გზის სრული 
მოასფალტება. 
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ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
შეფასება: 

შეფასება ქულა 
ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ეზოს კეთილ-
მოოწყობა და გათბობის სისტემის მოწყობა სრულად 
დასრულებულია 

3 

 
მიზანი №4: ენერგიის გამომუშავება ჰიდრო და ალტერნა-
ტიული წყაროებიდან  
 

ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
4.1. მთავარი აქცენტი მზის/სოლარული ენერგიის მიღებაზე 

შეფასება ქულა 

მთავარი აქცენტი მზის/სოლარული ენერგიის მიღებაზე არ 
განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებსი არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
4.2.   ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების 

ხელშეწყობა (მაგ. ბიოსაწვავი) 

შეფასება ქულა 

ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების 
ხელშეწყობა (მაგ. ბიოსაწვავი) არ მომხდარა. 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებსი არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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პრიორიტეტი №3  სოციალური სფერო 

 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
მიზანი №1: განათლების შემდგომი განვითარება 
 
1.5. რეგიონის უმაღლესი სასწავლებლების, კოლეჯე-

ბისა და პროფესიული სასწავლებლების სასწავლო 
პროგრამები ფართოდ უნდა ითვალისწინებდნენ 
რეგიონის ეკონომიკურ პრიორიტეტებს და ადგი-
ლობრივი ბაზრის მოთხოვნებს 

შეფასება ქულა 
რეგიონში ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში სასწავ-
ლო დაწესებულებების პროგრამული პრიორიტეტების 
განსაზღვრა არ დაწყებულა 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.6. შიდა და საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება 

და პროფესიულ ქსელებში მონაწილეობა: ინფორ-
მაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ცოდ-
ნა და უცხო ენ(ებ)ის ცოდნა 

შეფასება ქულა 
შიდა და საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება და 
პროფესიულ ქსელებში მონაწილეობის პროგრამები არ 
განხორციელებულა. 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
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1.7. რეგიონში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა 

(მათ შორის სხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან) და 
დამაგრების სტიმულების შექმნა 

შეფასება ქულა 
რეგიონში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა (მათ შორის 
სხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან) და დამაგრების 
სტიმულების პროგრამების შექმნა არ განხორციელებულა 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
1.8. ბიზნესებსა და უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომ-

ლობის დამყარება 

შეფასება ქულა 

ბიზნესებსა და უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის 
დამყარება არ დაწყებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №2: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და სოცია-
ლური ჩართულობა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
2.1.  მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა სამედიცინო 

სერვისებით 
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ამოცანის შესრულება ფასდება ქარელისა და კასპის მუ-
ნიციპალიტეტების მერიიდან მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე. 

შეფასება ქულა 

მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა სამედიცინო 
სერვისებით ნაწილობრივ ხორციელდება 2 

 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
შეფასება:      

     შეფასება ქულა 
ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთე-
ლობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამები სრულად დას-
რულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის  
სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამების შეთავაზებები 
სრულად დასრულებულია 

3 

სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფე-
რის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გან-
საზღვრული  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების 
დაფინანსება; ცოფის კერის, დაავადებათა გამოვლენის და 
პრევენციული, ეპიდსიტუაციების რეაგირების  ღონისძიებე-
ბი  სრულად დასრულებულია 

3 

 
2.2.  მოწყვლადი ჯგუფების ინვალიდების, დევნილების, 

პენსიონერებისა და დაბალშემოსავლიანი ოჯახების 
სოციალური ინტეგრირება. 

შეფასება ქულა 
მოწყვლადი ჯგუფების ინვალიდების, დევნილების, 
პენიონერებისა და დაბალშემოსავლიანი ოჯახების 
სოციალური ინტეგრირების პროგრამები ნაწილობრივ 

2 
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ხორციელდება 

 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:           

შეფასება ქულა 
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 
მოქალაქეებისთვის სოციალუი და ჯანდაცვის პროგრამის 
20 მიმართულების და მ.შ. ვეტერანთა დაკრძალვის 
დაფინანსების პოგრამები სრულად დასრულებულია 

3 
 

უპოვართა სასადილოს დაფინანსება, სიღარიბის ზღვარ 
მიღმა მყოფ 80 ბენეფიციარისთვის სრული დატვირთვით 
ხორციელდება 

3 

სოფელ მეტეხსა და თელიანის დევნილთა ჩასახლებებში  
89 ოჯახისთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესების 
ხელშეწყობის მიზნით, წყლის  და ელ.ენერგიის კომუნალუ-
ებს დაფარვის პოგრამა სრული დატვირთვის განხორ-
ციელდა 

3 

ზურაბ მუზაშვილის ხსოვნის მემორიალის მოწყობის 
სამუშაოები სრულად დასრულებულია 3 

კასპში 2016-2017 წლებში კრწანისის, ლაშქარაშვილის, 
გრიშაშვილის, კელაპტრიშვილის და ყაზბეგის ქუჩებზე საკა-
ნალიზაციო სისტემის მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ ქვემო ჭალის ხევის გაწმენდის სამუშაოები 
სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ თვალადში გზისა და სარწყავი-სანიაღვრე არხის 
მოწყობა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ წინარეხში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 
სრულად დასრულებულია 3 
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მიზანი №3: ღირსეული საცხოვრისით უზრუნველყოფა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
3.1. ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი პირობე-

ბის შექმნა  

შეფასება ქულა 

ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექ-
მნის ღონისძიებები დიდწილად სრულად განხორციელდა 2,59 

 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
სეფასება:           

შეფასება ქულა 
სოფ. ქვემო ხვედურეთის  საბავშვო ბაღის  რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის კრივის და საჭიდაო სპორტდარბაზების სრული 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის  სასტუმროს და სავარჯიშო დარბაზის სრული  
რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა 0 

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კეხიჯვარსა და 
დვანში ფეხბურთის მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოე-
ბი სრულად დასრულებულია 

3 

აგარაში პროფესიული სასწავლებლის რეაბილიტაცია და 
ინვენტარით აღჭურვა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ დირბში საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია 
რეკონსტრუქცია  სრულად დასრულებულია 3 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართვა სპორტის სფეროში  
სრულად დასრულებულია 3 

ახალბაგზრდების და მოზარდების კულტურულ – საგან-
მანათლებლო ღონისძიებებში ჩართვა და მათი განვითა-
რე-ბის ხელშეწყობის ღონოსძიებები სრულად დასრულე-
ბულია 

3 
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სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებების გაერთინების შექმნა სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  34 სოფელში სარიტუალო 
დარბაზების რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  3 სოფელში  საბავშვო 
ბაღების  
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  4 სოფელში  სპორტული მოე-
დნების მოწყობის სამუშოაები სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  2  სოფელში  სარიტუალო და-
რბაზისათვის ინვენტარის შესყიდვა სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  4 სოფელში  სასაფლაოების 
შეღობვის სამუშაოები სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  2 სოფელში  სკვერების რეაბი-
ლიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ სათერძეში მოსახლეობის მოთხოვნით სასოფლო 
სამეურნეო დანიშნულების 2 ტრაქტორის შეძენა სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბრეძა – ატოცის გზის 5,450 კმ. 
ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ქვემო შაქშაქეთი -ფცა – თამა-
რაშენის გზის 6 კმ. ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 

3 

ქარელის 2  კმ. ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. გვერძინეთი – ქოზეფის 
1,3 კმ. ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  მოხისი – კოდავარდისუბანის 
5 კმ. ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია 

3 
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ქარელის მუნიციპალიტეტის ზემო ხვედურეთი – ხეობა  – 
ჭანდრების 3,3კმ. ასფალტირებული გზის რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 

3 

ქარელის 10 ქუჩის 7  კმ. ასფალტირებული გზის რეა-
ბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

აგარაში მრავალბინიანი სახლების გამაგრება და 
ფასადების შეკეთება სრულად დასრულებულია 3 

სოფ. აბანოში სტიქიით დაზიანებული  მრავალბინიანი 
სახლების სახურავის  შეკეთება სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფლად არსებული შიდა 
გზების შეკეთება სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ქვემო შაქშაქეთი -ფცა – თამა-
რაშენის და ბრეძა – ატოცის 1,5  კმ. გზის ასფალტირება 
სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ ახალსოფელში დამწვარი ადმინისტრაციული 
სახლის აღდგენა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ ბერძენაულში ,,სოფლის სახლის'' ეზოს 
კეთილმოწყობა სრულად დასრულებულია 3 

სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის რეაბილიტაცია არ 
დაწყებულა 0 

სოფელ კეხიჯვარში  სტადიონის მოსაწყობად ფართობის 
შესყიდვა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ ბრეთში მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია  
სრულად  დასრულებულია 3 

დაბა აგარაში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეკონ-
სტრუქცია არ დაწყებულა 0 

ქარელის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის და 
ფასადის რეაბილიტაცია არ დაწყებულა 0 

ქარელის სტადიონის  რეაბილიტაცია არ დაწყებულა 0 
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების  სასირეთის, 
წვერის, ბებნისის  2,550კმ.გზის მოასფალტება სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძლევიჯვრისა და 
ბრეთის მეურნეობის  4,04კმ..გზის  მოასფალტება 4,04კმ.. 3 
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გზის  მოასფალტება. სრულად დასრულებულია 
ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სპორტის სფეროსა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის 
ხელშეწყობა ჩართვის პროგრამა სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

ქარელის მუნიციპლიტეტში 7 კმ. გზის მხრეშვა და  6 ხიდის 
რეაბილიტაცია 10 სოფელში სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპლიტეტის 34 სოფელში სარიტუალო 
დარბაზების რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურში სპორტ კომპლექსის მშენებლობა სრულად 
დასრულებულია 3 

ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე №6 საბავშვო ბაღის 
ძველი ავარიული შენობის დემონტაჟი და ახალი 
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღის 
შენობა სრულად დასრულებულია 

3 

ხაშურში №8 საბავშვო ბაღისათვის ახალი შენობა 
ნაგებობის აშენება  სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურში წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის შენობის 
რეაბილიტაცია  სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურში, იმერეთის ქუჩაზე მშენებარე სპორტ კომპლექსის 
მიმდებარე ტერიტორიის 11292 კვ.მ ფართობი მოწესრიგ-
დება, გამწვანდება და კეთილმოეწყობა სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

ხაშურში თევდორე მღვდლის და 9 აპრილის ქუჩებზე  2 
სპორტული მოედნის მოწყობა/ რეაბილიტაცია  სრულად 
დასრულებულია 

3 

ხაშურში ყაზბეგის ქუჩაზე დასასვენებელი  სკვერის მოწყობა 
– გალამაზება  სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურში მუსიკალური სკოლის ფასადის შეღებვა, რეაბი-
ლიტაცია და კეთილმოწყობა სრულად დასრულებულია 3 

სურამის სადაბო  პოლიკლინიკის რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია 3 

ხაშურის სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის 
შენობის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 
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ხაშურში კულტურის სახლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 
ჯერ  კიდევ მიმდინარეობს 1 

ხაშურში მრავალსაცხოვრებელი   ბინების სახურავების რე-
ბილიტაცია-მოწყობა სრულად დასრულებულია 1 

ხაშურის მუნბიციპლიტეტში  მიწობის საბავშვო ბაღის 
რეკონსტრუქცია სრულად დასრულებულია 3 

ქ. ხაშურში მრავალბინიანი კორპუსების ეზოებისა და 
სკვერებისთვის ატრაქციონების სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის შენობის რეაბილი-
ტაციის, ფასადის მოწყობის და მიმდებარე მოედნის 
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია სრულად დასრულებულია 

3 

დაბა სურამში მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურში ხეთაგუროვის ქუჩაზე №3 საბავშო ბაღის 
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქიის სამუშაოები სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქვიშხეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა  სრულად დასრუ-
ლებულია 3 

ხაშურის თევდორე მღვდლის ქუჩაზე, კოსტავას ქუჩაზე, ე.წ. 
შინდარის დასახლებაში მინი სტადიონების მოწყობა – 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 

3 

ხაშურში ჯორჯაძის და აგარის ქუჩების  1.4 კმ მონაკვეთების  
მოასფალტება სრულად დასრულებულია 3 

დაბა სურამში 9 აპრილის  ქუჩის 900 გრ/მ მოასფალტება  
სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნბიციპალიტეტის სოფელ ალში გზის მოას-
ფალტება სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნბიციპალიტეტ სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის 
მოასფალტება სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნბიციპალიტეტში საგზაო ნიშნების მოწობა 
სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში ორმოულების შეკეთება სრუ-
ლად დასრულებულია 3 

ქ. გორში კომბინატის დასახლებაში არსებულ 111  მრა- 3 
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ვალბინიან საცხოვრებელ სახლებში წყალმომარაგებისა 
და კანალიზაციის საერთო სარგებლობის ქსელების 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 
ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში საბავშვო 
ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს 2 

ქ. გორში მე-4 და მე-13 საბავშვო ბაღების შენობების 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულდა 3 

შინდისის გზ.ტკN22 მრავალბინიანი სახლის ფასადის ავა-
რიული ნაწილის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

12 ქუჩის ტროტუარები მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, საერ-
თო ფართით-10200 კვ.მ..-ზე სრულად დასრულებულია   3 

ტროტუარების რეაბილიტაციისას  შშმ პირთათვის ადაპ-
ტირებული პანდუსები ნაწილობრივ მეწყო 1 

თამარ მეფის ქუჩის საერთო სიგრძით-465  გრ/მ მოას-
ფალტების სამუშაოები აღნიშნულ მონაკვეთზე  სამუშაოები 
დასრულებულია 

3 

ქ. გორში კომბინატის დასახლებაში არსებულ 111  მრავალ-
ბინიან საცხოვრებელ სახლებში წყალმომარაგებისა და 
კანალიზაციის საერთო სარგებლობის ქსელების რეაბილი-
ტაცია სრულად დასრულებულია 

3 

მირზა გელოვანის, იოსებ ნონეშვილის და თელავის 
ქუჩების მოასფალტებული საერთო სიგრძით-767,1 გრ/მ-ზე 
სრულად დასრულებულია. 

3 

მირზა გელოვანის, იოსებ ნონეშვილის და თელავის ქუჩე-
ბის საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა  კიდევ მიმდინარე-
ობს. 

1 

გურამიშვილის ქუჩის მოასფალტება და საფეხმავლო 
ბილიკის მოწყობა საერთო სიგრძით-252  გრ/მ მონაკვეთზე 
სრულად დასრულებულია. 

3 

ირაკლი აბრამიშვილის ქუჩაზე 202გრ/მ-ზე გზის მონა-
კვეთზე, ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა  
სრულად დასრულებულია. 

3 

გორში, სადგურის დასახლებაში 9072 გრძივი მეტრის 3 



 137 

ასფალტირებული გზის მოწყობის სამუშაოები  სრულად 
დასრულებულია. 
ქ. გორში გიორგი ანწუხელიძის 830 გრძ/მ სიგრძის ქუჩისა 
და მიმდებარე ტროტუარებზე ასფალტ-ბეტონის საფარის 
დაგება სრულად დასრულებულია. 

3 

ქ. გორში გიორგი ანწუხელიძის 830 გრძ/მ სიგრძის ქუჩის 
საფეხმავლო სივრცეების ადაპტირება შშმ პირთა სარგებ-
ლობისათვის 50%-ზე მეტი დასრულებულია 

2 

გურამიშვილისდ ქუჩის საერთო სიგრძით-550  გრ/მ მოას-
ფალტების სამუშაოები აღნიშნულ მონაკვეთზე სრულად 
დასრულებულია. 

3 

ამილახვრის 185 გრძ/მ. სიგრძის ქუჩის მონაკვეთის 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია. 3 

დ.ჩუბინიშვილისა და გრ. ფერაძის საერთო სიგრძით 1050 
გრძ.მ. ქუჩების რეაბილიტაცია კერძოდ საფეხმავლო 
სივრცეებისა და გაზონების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია  
სრულად დასრულებულია. 

3 

დ.ჩუბინიშვილისა და გრ. ფერაძის საერთო სიგრძით 790 
გრძ.მ. ახალი საპროექტო ქუჩების მოწყობა  სრულად 
დასრულებულია. 

3 

ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში  496,3 გრძ/მ 
სიგრძის ჩიხების და ქუჩების სრული რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია. 

3 

ქ. გორში ფარნავაზის ქუჩა №1-ში მდებარე ანა ფერაძის სა-
ხელობის სამხატვრო სკოლის ექსტერიერის რეაბილიტა-
ცია სრულად დასრულებულია. 

3 

26 მაისის სანაპიროს და 709 გრძ/მ სიგრძის ქუჩისა და 
მიმდებარე ტროტუარების ახალი ასფალტბეტონის 
საფარის დაგება სრულად დასრულებულია. 

3 

ქ.გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო სტა-
დიონის FIFA-ს და UEFA-ს სტანდარტებთან შესაბამისობაში 
მოყვანა სრულად დასრულებულია. 

3 

ქ. გორში დ. ჩუბინიშვილის ქუჩაზე მშენებარე სპორტის 3 
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სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის -21694 კვ. მ. მიწის 
ფართის კეთილმოწყობა სრულად დასრულებულია. 
ქალაქის 68 ქუჩაზე საგზაო მოძრაობის ნიშნების 
მონტაჟი/დემონტაჟი 50%-ზე მეტი დასრულებულია 2 

ქალაქის 30 ქუჩაზე საგზაო მონიშვნის ხაზების მოწესრიგება 
50%-ზე მეტი დასრულებულია 2 

ქალაქის ქუჩებში 25 ადგილზე მოსაწყობი სიჩქარის 
შემზღუდველი ბარიერები  დასრულებულია. 3 

ქ გორში სამისამართო აბრების მონტაჟი სრულად დასრუ-
ლებულია. 3 

35 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაერტიანებების 
პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა სრულად 
დასრულებულია. 

3 

გორის  3 საჯარო სკოლის ეზოების კეთილმოწყობის პრო-
ექტი სრულად დასრულებულია. 3 

ქ.გორის ქეთევან წამებულის ქუჩის საერთო სიგრძით-340 
გ.მ.-ის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია. 3 

გორში გოგებაშვილის ქუჩის საერთო სიგრძით-220 გ.მ.-ის 
გზის საფარის  რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია. 3 

ჩოდრიშვილის ქუჩიდან ბარნოვის ქუჩის მიმართულებით 
გამავალი ჩიხის საერთო სიგრძით-90 გ.მ.ზე რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია. 

3 

გორში სუხიშვილის ქუჩის საერთო სიგრძის 420 გ.მ 
სანიაღვრე არხის და 120 გ.მ. ის საფეხმავლი სივრცის 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია. 

3 

ბაჩანას და რუსთაველის ქუჩების საერთო სიგრძით-300 
გ.მ.-ის მოასფალტება  სრულად დასრულებულია. 3 

სამადაშვილის ქუჩის და ჩიხის საერთო სიგრძით-240 გ.მ.-ის 
მოასფალტება სრულად დასრულებულია 3 

გორის მე-4 და მე-13 საბავშვო ბაღის შენობების რეაბი-
ლიტაცია სრულად დასრულებულია. 3 

გორში შინდისის გზატ. №22-ის 9 სართულიანი საცხ. კორპუ-
სის ფასადის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია. 3 
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ჯანო ბაგრატიონის სახელობის სკვერის სარეკრეაციო სი-
ვრცის  1115 კვ.მ. ზე  მოწესრიგება სრულად დასრულებუ-
ლია. 

3 

ქ.გორის ქუჩების ორმოული შეკეთებების განხორციელება 
სრულად დასრულებულია. 3 

სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარედ და თეატრის მიმ-
დებარედ არსებული სკვერების რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია. 

3 

სამადაშვილის და გირგი ბრწყინვალეს ქუჩების მიმდება-
რედ ორი სკვერის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებუ-
ლია. 

3 

სოფ. კავთისხევში  360 გრძ.მეტრზე ღობის მოწყობა 6 მ  
სიდიდის კარის შეკეთება და განათების მოწყობა  არ 
განხორციელებულა 

0 

სოფ. გოსტებისდა და ცხავერში საკურორტო ტერიტორიე-
ბის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; 5მ სიგანის  
გზის  დაგრეიდერება, მოხრეშვა საჭირო მონაკვეთებზე  და   
250 გრძ.მეტრზე კლდოვანი ფენების გასწორება/დაბე-
ტონება; კიუვეტების მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

სოფ. გუდალეთსა და ვარჯანში საკურორტო ტერიტორი-
ების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; 5მ სიგანის  
1400 გრძ.მეტრზე დაგრეიდერება, საჭირო მონაკვეთებზე 
მოხრეშვა და    კლდოვანი ფენების გასწორების სამუშაოები 
სრულად დასრულებულია 

3 

სოფ. ზემო ხანდაკში დრენაჟის დაშრობითი სამუშაოები  არ 
დაწყებულა 0 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხში სპორტული 
დარბაზის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები არ 
დაწყებულა სრულად დასრულებულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოში აბრევუ-
ლას სარწყავი არხის რეაბილიტაცია სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

სადგურ მეტეხში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის 
სახურავის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 
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4 სოფელში მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის 
მოწყობის სამუშაოები სრულად დასრულებულია 3 

ერთ სოფელში სპორტული დარბაზის შენობის რეაბი-
ლიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

10 სოფელში, მათ შორის გამყოფი ხაზის პირა სამი 
სოფლის  სარიტუალო მომსახურების სახლების სარემონ-
ტო სამუშაოების ჩატარება და მარტივი ტიპის სარიტუალო 
ფარდულების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 
სრულად დასრულებულია 

3 

ბაღების სრული რეაბილიტაცია მტკვრის მარცხენა სანაპი-
როს ბაღებს: აღაიანის, ლამისყანის, ქვემო ჭალის, სამთავი-
სის, თეზის, ოკამის საბავშვო ბაღებს სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

კასპის  2 უბანში საკანალიზაციო ქსელის მოუწესრიგების 
სამუშაოები  სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ დოესის წყლის მიწოდების  24 საათიანი ინდივიდუ-
ალური მოხმარებით სისტემის მოწყობა სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

წყალსადენის მაგისტრალის ქსელების და სათავე ნაგებო-
ბის სრული რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

სრული რეაბილიტაცია  მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 12 
ბაღის შენობაზე  სრულად დასრულებულია 3 

სოფ. ზემო ხანდაკში სასმელი წყლის 7000 გ მეტრი მილის 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

სოფ. ზემო ხანდაკში სასმელი წყლის 300 კუბ.მ ტევადობის 
რეზერვუარის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ კოდისწყაროს 5 მეტრის სიგანის 2200 გრძ. მეტრზე  
ასფალტ–ბეტონის საფარის დაგება  სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

კასაპის მუნიციპალიტეტის ოკამი–ლამისყანა–თეზის  თბი-
ლისი–სენაკი–ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან  
შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია 

3 

კასაპის მუნიციპალიტეტის იგოეთი-ლამისყანა-ახმაჯის საავ- 3 
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ტომობილო გზის სოფელ ლამისყანის ცენტრთან გზის 
გადაკვეთამდე 4,5 სიგანის 2000 გრ/მ-ზე გზის მოასფალ-
ტებისსამუშაოები სრულად დასრულებულია 
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების გოსტიბე-ცხავერის 
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისას 600 გრძ.მ-ზე 
4.5მ სიგანის18სმ სისქის ცემენტ-ბეტონის დაგების 
სამუშაოები არ დაწყებულა 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების გოსტიბე-ცხავერის 
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისას 13900 გრძ.მ-ზე 
ნაწილობრივ კლდოვანი  გრუნტის ფენის მოწყობა 30სმ 
სისქეზე და 13900გრძ.მ-ზე ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა   
15სმ სისქეზე  რკინა-ბეტონის არხებით და ცხაურებით და 
გრუნტის კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები არ დაწყებულა 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცხავერში დასახლებულ 
ტერიტორიაზე 325გრძ.მ-ზე ქვიშა-ხრეშოვანი გზის მოწყობა 
და გაბიონის სამსაფეხურიანი კედლის მოწყობის 
სამუშაოები სრულად დასრულებულია 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების გოსტიბე-ცხავერის 
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისას 4 ადგილზე და 
რკინა-ბეტონის მილების და მილხიდების მოწყობა  4 
ადგილზე, ასევე  ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად  
ლითონის მილების  მოწყობა 22 ადგილზემოწყობის სამუ-
შაოები სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ ცხავერის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და 
მაგისტრალის მოწყობა/რებილიტაციის სამუშაოები არ 
დაწყებულა 

0 

სოფელ მთიულთუბნის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა 
და მაგისტრალის მოწყობა/რებილიტაციის  სამუშაოები არ 
დაწყებულა 

0 

მუნიციპალიტეტის  40 სოფლის ცენტრალურ ადგილებში 
150–1000 მეტრის რადიუსით გარე განათების  დამონტა-
ჟების სამუშაოები სრულად დასრულებულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქვემო ჭალის, აღაია-
ნის და სამთავისის სასმელი წყლის ობიექტებზე გახარჯული 3 
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ელ.ენერგიის ხარჯების დაფინასება და მოვლა-შენახვის 
პოცედურები სრულად დასრულებულია 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების 
თანადაფინანსების პოგრამები სრულად დასრულებულია 3 

ქ.კასპსა და მუნიციპალიტეტის  სოფლებში აღაიანი, ზემო 
ხანდაკი, ოკამი, კავთისხევი, ახალქალაქი სკვერების და ბა-
ღების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტის თანამონაწილეობით დაფინანსება 
ინფრასტრუქტურული და სასოფლო-სამეურნეო პროგრ-
ამების განსახორციელებლად არ განხორციელებულა 

3 

სოფელ ცხავერში ზღვის დონიდან 1518 მეტრ სიმაღლეზე 
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, დრენაჟის შემკრები ჭის 
და სისტემის მოწყობის სამუშაოები  სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

ქ.კასპში 13 ქუჩაზე   42  კვარტალური ეზოს 8045   კვ.მ-ზე 
რეაბილიტაცია, მოწყობა მოასფალტების სამუშაოები 50%-
ზე მეტი დასრულებულია 

2 

სოფელ სასირეთში გენერალ მაზნიაშვილის სახლმუზემ-
თან 4.5 მ სიგანის და 402 გრძ.მეტრზე ასფალტის დაგება და 
კიუვეტის მოწყობის სამუშაოები არ დაწყებულა. 

0 

სოფელ ხოვლეში მუზეუმთან მისასვლელი გზის 275 
გრძ.მეტრი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/ მოასფალ-
ტება, 1მ სიგანის ტროტუარის მოწყობა და მუზეუმთან 70მ 
ბორდიურის მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ კავთისხევში არსებულ მემორიალთან ღია საჭი-
დაო არეანის აღდგენა და ტერიტორიაზე  360გრძ.მეტრზე 
ღობის მოწყობა, დაზიანებული ფილების აღდგენა, ეზოში  
სკამების მონტაჟი,  6 მ  სიდიდის კარის შეკეთება, განათების 
მოწყობის სამუშაოები არ დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის შიდასახელმწიფოებრივი გზის 
იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის 4,5 კმ.-
იან მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობა სრულად 
დასრულებულია 

3 
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კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხში სპორტული და-
რბაზის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოში აბრევუ-
ლას სარწყავი არხის რეაბილიტაცია სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინარეხში სასმელი 
წყლის მაგისტრალის მოწყობა არ დაწყებულა. 3 

კასპის მუნიციპალიტეტსი სოფელ ხოვლეში ივანე ჯავახი-
შვილის სახლ-მუზეუმის ეზოს შემოღობვა სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

კასპის მუნიციპალიტეტის 35 სოფელში სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაცია და სანიაღვრეების მოწყობა არ 
დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის 21 სოფელში შიდა სასოფლო და 
საუბნო გზების მოსწორება-მოხრეშვა-დაგრეიდერება არ 
დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში კულტურის სახლების 
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია და სარეაბილი-
ტაციო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება არ განხორ-
ციელებულა 

0 

სოფელ ზემო ხანდაკში დრენაჟის დაშრობითი სამუშაოები 
არ განხორციელებულა 0 

კასპის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში მრავალფუნქციური 
სპორტული მოედნის მოწყობა, ერთ სოფელში სპორტული 
დარბაზის შენობის რეაბილიტაცია არ დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლის  სარიტუალო მომსახუ-
რების სახლების სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და 
მარტივი ტიპის სარიტუალო ფარდულების კეთილმოწყობა 
არ დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში სასაფლაოების შე-
მოღობვა და სანიტ.წერტილების მოწყობა არ დაწყებულა. 0 

კასპის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში მგზავრთა მოსაცდე-
ლების აშენება/მოწყობა, ერთ სოფელში მოსაცდელის და 0 
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წყაროს კეთილმოწყობა და ერთ სოფელში სკვერის 
მოწყობა არ დაწყებულა. 
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხავერში დასახლებულ 
ტერიტორიაზე 325გრძ.მ-ზე ქვიშა-ხრეშოვანი გზის მოწყობა 
გაბიონის სამსაფეხურიანი კედლის მოწყობის სამუშაოები 
არ დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოსტიბე-ცხავერის 
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისას წყალშემკრები 
ჭების და ლითონის ცხაურების მოწყობა   4 ადგილზე, 
რკინა-ბეტონის მილების და მილხიდების მოწყობა  4 ადგი-
ლზე და ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად  ლითო-
ნის მილების  მოწყობა 22 ადგილზე სამუშაოები არ დაწყე-
ბულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 
ბაღების: აღაიანის, ლამისყანის, ქვემო ჭალის, სამთავისის, 
თეზის, ოკამის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია არ დაწყე-
ბულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტის  სოფელ აღაიანში 5 მ სიგანის 
1700 გრძ.მეტრზე მოასფალტება; 370მ-ზე კიუვეტის მო-
წყობა არ დაწყებულა. 

0 

 
3.2. კომუნალური (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, დენი და 
სხვ.) მომსახურებით ქალაქებისა და სოფლების 
უზრუნველყოფა 

შეფასება ქულა 
კომუნალური (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, დენი და სხვ.) 
მომსახურებით ქალაქებისა და სოფლების უზრუნველყოფა 
ნაწილობრივ განხორციელდა ოთხივე მუნიციპალიტეტში 

2 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
შეფასება:           

შეფასება ქულა 



 145 

ქარელის სოფლებში: ცერონისი, კოდა, თამარაშენსა და 
აბანოში წყალმომარაგების სიტემების და ჭაბურღილის  
მოწყობის სამუშაოების  50%-ზე მეტი დასრულებულია 

2 

ქარელის, აგარის და 13 სოფლის გარე განათების მონტაჟი 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში 7 კმ. გზის მოი-
ხრეშა და 6 ხიდის შეკეთება – რეაბილიტაციასრულად 
დასრულებულია 

3 

5 სოფელში სანიაღვრე სისტემები და 1 სოფელში ნაპირსა-
მაგრი სამუშაოები განხორციელება  სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  2 სოფელში დარჩენილ 
ნაწილზე გარე განათების სისტემის მოწესრიგება სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  6 სოფლისთვის 140 ნაგვის 
ურნის შეძენა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ ტყემალაში ელ. ენერგიის მიმღები აპარატის 
მოწყობის სამუშაოები სრულად დასრულებულია 3 

სოფლებში ფცასა და ატოცში ელ. და გაზის ტექ. პირობების 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის სოფლებში: ცერონისი, კოდა, თამარაშენსა და 
აბანოში წყალმომარაგების სიტემების და ჭაბურღილის  
მოწყობის სამუშაოების  50%-ზე მეტი დასრულებულია 

2 

ქარელის, აგარის და 13 სოფლის გარე განათების მონტაჟი 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში 7 კმ. გზის მოიხ-
რეშა და 6 ხიდის შეკეთება – რეაბილიტაციასრულად დას-
რულებულია 

3 

5 სოფელში სანიაღვრე სისტემები და 1 სოფელში ნაპირსა-
მაგრი სამუშაოები განხორციელება  სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში დარჩენილ ნა-
წილზე გარე განათების სისტემის მოწესრიგება სრულად 
დასრულებულია 

3 



 146 

ქარელის მუნიციპალიტეტის  6 სოფლისთვის 140 ნაგვის 
ურნის შეძენა სრულად დასრულებულია 3 

სოფელ ტყემალაში ელ. ენერგიის მიმღები აპარატის 
მოწყობის სამუშაოები სრულად დასრულებულია 3 

სოფლებში ფცასა და ატოცში ელ. და გაზის ტექ. პირობების 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელში 1 კმ სიგრძის სანიაღვრე არხების მოწყობა სრუ-
ლად დასრულებულია 3 

ქარელში 300მ. სიგრძეზე სანიაღვრე არხების მოწყობა 
სრულად დასრულებულია 3 

ქარელის მუნიციპლიტეტის 2 სოფელში დარჩენილ 
ნაწილზე  გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები 
სრულად დასრულებულია 

3 

დაბა სურამში მდინარე ბიჯნისულაზე 500 გრძ/მ   ნაპირსა-
მაგრი კედლები სრულად დასრულებულია 3 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფლევის   150 
გრძ/მ ჭაბურღილის მოწყობა და 50მ3 ტევადობის სათავე 
ნაგებობის მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ წაღვლში 1500 გრძ/მ ბეტონის გზის და 150 გრძ/ 
მეტრი სანიაღვრე არხის მოწყობა სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

ხაშურსა და დაბა სურამში 500 გრძ. მ-ზე   საკანალიზაციო 
სისტემის მოწყობა სრულად დასრულებულია 3 
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემის  
მოწყობა არ დაწყებულა 0 

ხაშურში და დაბა სურამში მდინარე სურამულაზე  1600 გრ/ 
მეტრის ნაპირსამაგრი კედლების მშენებლობა სრულად 
დასრულებულია 

3 

ქ. გორში გიორგი ანწუხელიძის 830 გრძ/მ სიგრძის ქუჩისა  
სანიაღვრე წყალარინების სისტემის მოწესრიგება არ 
დაწყებულა. 

0 

მუსხელიშვილის ქუჩაზე გაზონის და მიმდებარე ტერიტო-
რიების, საერთო სიგრძით 200გ.მ  რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია. 

3 
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ნაკლებად ხარჯიანი სარწყავი სისტემების დანერგვის 
პროექტები არ დაწყებულა. 1 
გორის მუნიციპლიტეტისათვი სანაგვე ურნების შეძენა სრუ-
ლად დასრულებულია. 3 

ახალგაზრდებისთვის კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიე-
ბების დაფინანსება; თეატრალური, ქართულ-ხალხური და 
ვოკალური ანსამბლების მოწვევა სრულად 
დასრულებულია 

3 

"კასპობის" დაფინანსება სრულად დასრულებულია 3 
კასპის მუნიციპალიტეტის შიდასახელმწიფოებრივი გზის 
იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის 4,5 კმ.-
იან მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 
სრულად დასრულებულია 

3 
 

კასპის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების რეაბილიტა-
ციის მე-2 ეტაპი  სრულად დასრულებულია 3 

კოსტავას ქუჩაზე წინა წლიდან დარჩენილი 1100 გრძივ 
მეტრის მონაკვეთის აღდგენა და  მოწყობა ცენტრალური 
მაგისტრალისა                                                                                          
სრულად დასრულებულია 

3 

სააკაძის ქუჩის 1500 გრძ.მეტრის და სრულად 22 ქუჩაზე  
11200 გრძ.მეტრზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა სრუ-
ლად დასრულებულია 

3 

პაატას ქუჩის რეაბილიტაცია-მოასფალტების, 10 მეტრის სი-
განეზე 1300 გრძ.მ-ზე, სამუშაოები სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

გზის გაყოლებაზე სანიაღვრეების მოწყობა, ტროტუარებისა 
და კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

კოჯორის 6მ სიგანის 440 გრძ.მეტრზე, გრიშაშვილის 
6მეტრი სიგანის 1200 გრძ.მეტრზე და თავისუფლების ქუჩა 
10 მეტრი სიგანის 620 გრძ.მეტრზე  ასფალტ-ბეტონის 
საფარის მოწყობის სამუშაოები სრულად დასრულებულია 

3 

4,5 მეტრის სიგანეზე 3000 გრძ.მ-ზე  ასფალტის საფარის 3 
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დაგება და მოწყობა წყალმომცილებელი ღარებისა და 
სანიაღვრეებისა სრულად დასრულებულია 
1200 მეტრი 200 მმ-იანი ამორტიზებული ფოლადის მილე-
ბის ამოცვლა და 315 მმ-იანი პლასტმასის მილით   ჩანაცვ-
ლების სამუშაოები სრულად დასრულებულია 

3 

სამარაგე რეზერვუარიდან გამომავალი1350 მეტრი 150მმ-
იანი  ამორტიზებული  ფოლადის მილის ამოცვლა 160მ-ია-
ნი პლასტმასის მილით სრულად დასრულებულია 

3 

ახალი 372 მეტრ სიგრძეზე 50 მმ-იანი პლასტმასის მილით 
მილსადენის მოწყობა სრულად დასრულებულია 3 

ქ.კასპის  №1,№2, №3,  №4 და №5 საბავშვო ბაღების სრული 
რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 
ჭავჭავაძისა და სამთავისის ქუჩებზე საკანალიზაციო ქსელის 
მოწყობა სრულად დასრულებულია 3 
ქალაქში გარე განათებების მოწყობა  სრულად დასრულე-
ბულია 3 

კასპის 8 ქუჩაზე, კოჯრის, კრწანისის, ბახტაძის, ჯორჯიაშვი-
ლის, მშვიდობის, სამების, მეტეხის, ქვათახევის და კონსტი-
ტუციის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა  სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

კასპის 6 ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველა, ყაზბეგი, ფიროსმანი, 
ხეთაგუროვი, ჯავახიშვილი და  იას ქუჩაზე ამოცვლა 
ამორტიზებული ხის საყრდენების ლითონის ბოძებით 
სრულად დასრულებულია 

3 

2 ქუჩაზე ჭონქაძე და წულუკიძე განათების ფარების 
ამოცვლა  სრულად დასრულებულია 3 

კასპის 12 ქუჩაზე  გარე განათების ფარები–ლამპიონების:  
ბორჯომი, ანტონოვსკაია, გელათი, დადიანი, თაყაიშვილი, 
კონსტიტუციის, სამთავისის, მარაბდელი, თამარ მეფის, 
გორგასალი, მშვიდობის – დამონტაჟების სამუშაოები   
სრულად დასრულებულია 

3 

კასპის სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია სრულად 
დასრულებულია 3 
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ქ.კასპში აღმაშენებლის ქუჩაზე "წყალსაქაჩთან" მდებარე 
დაზიანებული ხიდის გაფართოება ბეტონის კონსტრუქციე-
ბით და სავალი ნაწილის სიგანე 5 მეტრამდე გაიზრდის 
სამუშოები   არ განხორციელებულა 

0 

მუნიციპალიტეტის გზების მოვლა-შენახვა ზამთრის პერიო-
დში დიდთოვლობის და ყინვების დროს სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

ქ.კასპის და 68 სოფლიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
გამოტანის და ტრანსპორტირების, ქალაქის დაგვა-
დასუფთავების ხარჯების დაფინანსების პროგამები 
სრულად დასრულებულია 

3 

გარე განათების ელ.ენერგიის დანახარჯების დაფინანსება, 
მოვლა-შნახვის პოცედურები სრულად დასრულებულია 3 

ქ.კასპში  მგზავრთა 5 მოსაცდელის მოვლა შენახვის სამუ-
შაოები სრულად დასრულებულია 3 
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ღონისძიებების დაფინან-
სების ღონისძიებები სრულად დასრულებულია 3 
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსების პროცედურები 
სრულად დასრულებულია 3 

ქ.კასპში თავისუფლების ქუჩაზე (ე.წ."გეოლოგების" ბინის) 
შენობის ფასადის აღდგენა, შეღებვა 2213 კვ.მ-ზე და 
აივნების აღდგენის სამუშაოები 1388კვ.მ-ზე არ დაწყებულა. 

0 

ქ.კასპში კულტურის სახლის შენობის გარე ფასადის შენო-
ბის კოლონების რეაბილიტაცია 215კვ.მ ფასადის  და 24კვ.მ 
კოლონების დგარების აღდგენა/შეღებვა სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის ფასადის 
486კვ.მ აღდგენა  ეზოში გარე კიბეების რეაბილიტაცია არ 
დაწყებულა. 

0 

კოსტავას ქუჩაზე №14-ის მიმდებარე საყრდენი კედლის ცო-
კოლის მოწყობა ჩრდილოეთის მხარეს0.6მ3 და კედლის 
შელესვა 58კვ.მ -ზე სრულად დასრულებულია 

3 

ქ. კასპში კოსტავას ქუჩაზე, ე.წ. რუკის ტერიტორიიდან 0 
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იგოეთი კასპი ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი გზის 
გადაკვეთამდე, საავტომობილო გზის მონაკვეთის 850 
გრძ.მეტრი გზის მოასფალტება არ დაწყებულა. 
ქ.კასპში "კარატეს" სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია 
სრულად დასრულებულია 3 
კასპის მუნიციპალიტეტის  სარწყავი წყლის სისტემების და 
ქსელების აღდგენა არ დაწყებულა. 0 

ქ. კასპის კოსტავას ქუჩაზე 1100 გრძივი მეტრის მონაკვეთზე 
აღდგენა და  მოწყობა ცენტრალური მაგისტრალისა არ 
დაწყებულა. 

0 

ქ. კასპის სააკაძის ქუჩის 1500 გრძ.მეტრის და სრულად 22 
ქუჩაზე  11200 გრძ.მეტრზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყო-
ბის სამუშოები არ დაწყებულა. 

0 

ქ. კასპში შარიფაშვილის 5მ სიგანის და 500გრძ.მ, ყაზბეგის 
5მ სიგანის და 300 გრძ.მ, გურამიშვილის 4.5მ და 420გრძ.მ, 
წულუკიძის 6მ სიგანის და 350 გრძ.მ, და წერეთლის 5მ სი-
განის და 450გრძ.მ და მიმდებარე ჩიხების შესასვლელებ-
თან10-10მ მოასფალტება და ერთ მხარეს სანიაღვრეების 
მოწყობა არ დაწყებულა. 

0 

 
 

პრიორიტეტი №4 ურბანიზაცია 
 
მიზანი №4: ქალაქების ზრდა და საქალაქო ცხოვრების 
წესის შეღწევა რეგიონის ტერიტორიაზე – ურბანიზაცია 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
4.1. ქალაქებისათვის ახალი, კონკურენტუნარიანი ეკო-

ნომიკური გარემოსა და სამუშაო ადგილების შექ-
მნის ხელშეწყობა 

შეფასება ქულა 
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ქალაქებისათვის ახალი, კონკურენტუნარიანი ეკონომიკუ-
რი გარემოსა და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყო-
ბის ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
4.2.  სოფლად დასაქმების ალტერნატიული, არასასოფ-

ლო-სამეურნეო, დასაქმების ადგილების შექმნის 
ხელშეწყობა. 

შეფასება ქულა 
სოფლად დასაქმების ალტერნატიული, არასასოფლო-
სამეურნეო, დასაქმების ადგილების შექმნის ხელშეწყობის 
აქტივობების მცირე ნაწილი განხორციელდა. 

1 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:      

შეფასება ქულა 
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი–
სენაკი–ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავ-
შირებელი გზის 5 მეტრის სიგანის 2200 გრძ. მეტრზე5 მეტ-
რის სიგანის 2200 გრძ. მეტრზე მოასფალტება არ დაწყე-
ბულა. 

0 

კასაპის მუნიციპალიტეტის ოკამი–ლამისყანა–თეზის თბი-
ლისი–სენაკი–ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან  
შემაერთებელი გზების 4,5 სიგანის 2000 გრ/მ-ზე გზის 
მოასფალტება სრულად დასრულებულია 

3 

სოფელ ახალქალაქში სარეკრეაციო და ტურისტული 
საპიკნიკე გარემოს შექმნა; არსებული 4 ფანჩატურის 
აღდგენა, შემოსაზღვრული ღობის რეაბილიტაცია, სკვერის 
შესასვლელში შენობის რეკონტრუქცია, ლამპიონების 
აღდგენა და საპირფარეშოს შეკეთება არ დაწყებულა. 

0 

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების გოსტიბესა და ცხავე- 0 
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რის საკურორტო ტერიტორიების საგზაო ინფრასტრუქტუ-
რის მოწესრიგება; 5მ სიგანის  გზის  დაგრეიდერება, მოხრე-
შვა საჭირო მონაკვეთებზე  და 250 მეტრზე კლდოვანი  
ფენების გასწორება/დაბეტონება; კიუვეტების მოწყობა არ 
დაწყებულა. 

პრიორიტეტი №5 გარემოს დაცვა 
 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
მიზანი №1: გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და 
განათლება 
1.3. მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბუნების დაცვის 

თაობაზე   

შეფასება ქულა 
მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბუნების დაცვის თაო-
ბაზე  განხორციელდა მხოლოდ ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებში ნაწილობრივ განხორციელდა. 

1 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
შეფასება:      

შეფასება ქულა 
ქარელის მუნიციპალიტეტის  ქ. ქარელის, აგარის და 35 
სოფლის დასუფთავების ღონისძიებები სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

ქარელში, აგარში და რუისში არსებული სკვერების  და ნარ-
გავების მოვლა – გამწვანების ღონისძიებების ჩატარება 
5000 კვ.მ. სრულად დასრულებულია 

3 

 
1.4. ბუნებრივი კატასტროფების დროს რისკის შემცირე-

ბის შესახებ ცოდნის გავრცელება 

შეფასება ქულა 
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ბუნებრივი კატასტროფების დროს რისკის შემცირების შესა-
ხებ ცოდნის გავრცელება ნაწილობრივ განხორციელდა 1 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:      

შეფასება ქულა 
დაბა სურამში მდინარე ბიჯნისულაზე 500 გრძ/მ ნაპირსა-
მაგრი კედლების მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

 
მიზანი №2: წყლის რესურსების მდგრადი მართვა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
2.1. წყალმომარაგებასა და ირიგაცია-მელიორაციაში 

ახალი, ნაკლებად ხარჯიანი და ეკონომიური მეთო-
დების გამოყენება (მაგ. წვეთოვანი და დასხურებითი 
რწყვა). 

შეფასება ქულა 
წყალმომარაგებასა და ირიგაცია-მელიორაციაში ახალი, 
ნაკლებად ხარჯიანი და ეკონომიური მეთოდების გამოყენე-
ბის ხელშემწყობის ღონისძიებები ნაწილობრივ განხორ-
ციელდა 

1 

 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და მათი 
შეფასება:      

შეფასება ქულა 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 13 სოფელში   სასმელი წყლის 
სისტემების რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

შიდა ქართლის ტერიტორიაზე სკრა-ქარელის მაგისტრა-
ლურ არხზე ხვედურეთის სატუმბი სადგურის აღდეგენა- 3 
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რეაბილიტაციასრულად დასრულებულია 
შიდა ქართლის  ქალაქების (ADB ) სასმელი წყლის და კანა-
ლიზაციის სისტემების სრული პროექტირება არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლის  ქალაქებში (GIS) სისტემის შექმნა არ და-
წყებულა 0 

შიდა ქართლში  აზიის განვითარების ბანკის პროექტებისა 
და წყლის მოხმარების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობი-
ერების ამაღლების მიზნით აქტივობები არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში   ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ხელ-
შეწყობით წყლის სექტორში ინვესტიციების სქემების დანერ-
გვისა და წყლისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესების სამუშაოები არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში 7 ერთეული დიდი და 2 პატარა 
ექსკავატორის შეძენა  წყალმომარაგების კომპანიისათვის 
არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში 2 ერთეული წყალმზიდი მანქანის შეძენა 
წყალმომარაგების კომპანიისათვის არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში 15 ერთეული საავარიო მანქანის შეძენა 
წყალმომარაგების კომპანიისათვის არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში  ქვედა და ზედა ნიქოზის და ზემო ხვითის 
წყალსადენის რეაბილიტაცია მოწყობა  არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში, მერეთის თემის ზემოთ აღნიშნულ სოფ-
ლებში  სარწყავი სისტემების მოწესრიგება სრულად დას-
რულებულია 

3 

შიდა ქართლში ზეღდულეთის თემის სავარგულების 
სარწყავი წყლით უზრუნველყოფითი სამუშაოები სრულად 
დასრულებულია 

3 

შიდა ქართლში ახალუბნის და აძვის სავარგულების 
სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისთვის სტაციონარული 
სატუმბი სადგურის მოწყობა სრულად დასრულებულია 

3 

შიდა ქართლში  სოფ. ფლავისმანთან ტირიფონის სარწ-
ყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის გაწმენ-
დვა-რეაბილიტაცია  სრულად დასრულებულია 

3 

შიდა ქართლში  სალთვისის სარწყავი სისტემის ზონაში გ-2 0 
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გამანაწილებლის რეაბილიტაცია-მოწესრიგება არ დაწყე-
ბულა 
შიდა ქართლში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნ-
ველყოფისთვის მაგისტრალური და წყალგამანაწილებე-
ლი ქსელების რეაბილიტაცია-მშენებლობა არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში  ნიაბის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრა-
ლური არხის რეაბილიტაცია სრულად დასრულებულია 3 

შიდა ქართლში  დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგის-
ტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და 
შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია 50%-ზე მეტი და-
სრულებულია 

2 

შიდა ქართლში წაბლა არხის სარწყავი სისტემის მაგისრა-
ლური არხის და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია 
არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში კავთისხევის    სადაწნეო მილსადენის ერთი 
ხაზის აღდგენა მოწესრიგება (I რიგი) სრულად 
დასრულებულია 

3 

შიდა ქართლში კავთისხევის I და II აწევის სატუმბი სადგუ-
რის შიდა და გარე ელექტრომომარაგება და მექანიკური 
ნაწილის აღდგენა რეაბილიტაცია სრულად დასრულებუ-
ლია 

3 

შიდა ქართლში  სატუმბი სადგურების შიდა და გარე ელექ-
ტრომომარაგების მიწოდება სრულად დასრულებულია 3 

კასპის მუნიციპალიტეტში სარწყავი წყლის სისტემების და 
ქსელების აღდგენა არ დაწყებულა. 0 

ქ.კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილი-
ტაცია და ახალი  ქსელების მოწყობა არ დაწყებულა. 0 

ქ.კასპში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 6 შემკრები ჭის, SN-8დ-200მმ-იანი 
262 გრძ.მეტრის მაგისტრალის და დ-100მმ-იანი მოსახლე-
ობის ქსელის ფასონური ნაწილების მოწყობის სამუშაოები 
არ დაწყებულა. 

0 

შიდა ქართლში ქ.ქარელის ნაგავსაყრელის დახურვა სრუ-
ლად დასრულებულია 3 

შიდა ქართლში ნაგავსაყრელების ექსპლუატაციის, კეთილ- 3 
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მოწყობის და დახურვის სამუშაოები  სრულად დასრულებუ-
ლია 

 
 
2.2. წყლის დაბინძურების პრევენცია.  

შეფასება ქულა 

წყლის დაბინძურების პრევენციის სამუშაოები არ განხორ-
ციელებულა 0 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი სეფასება:      

შეფასება ქულა 
შიდა ქართლში წყალმომარაგების კომპანიისათვის  ლაბო-
რატორიის აღჭურვილობის შესყიდვა არ დაწყებულა   0 

შიდა ქართლში  აზიის განვითარების ბანკის მიერ დადგენი-
ლი ინდიკატორების ყოველწლიური კვლევა არ დაწყე-
ბულა 

0 

 
2.3. წყალაღების ეფექტიანი კონტროლი.  

შეფასება ქულა 

წყალაღების ეფექტიანი კონტროლის სამუშაოები 
ნაწილობრივ შესრულდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში 1 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:      

შეფასება ქულა 
შიდა ქართლის  (ADB) ქალაქებში მიმდინარე პროექტებზე 
ტექნიკური ზედამხედველობა არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლის წყალმომარაგების კომპანიის მენეჯმენტის 
გაუმჯობესების სამუშაოები არ დაწყებულა 0 

საგანმანათლებლო პროგრამის კონსულტანტის მომსახუ- 0 
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რება- წყლისა და წყალარინების სერვისებზე არ განხორ-
ციელებულა 
შიდა ქართლში IPMO პოტენციალის განვითარების 
ტრენინგები არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში ინდივიდუალური კონსულტანტების მომ-
სახურეობის შესყიდვა არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში  ADB-ს დაფინანსების ფარგლებში მიმდინა-
რე და დაგეგმილი პროექტების აუდიტორული მომსახუ-
რება არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში სემეკ-ის და სხვადასხვა უწყებების შესაძლე-
ბლობების განვითარების პროგრამები არ დაწყებულა 0 

შიდა ქართლში საზედამხედველო მომსახურება (EIB)-ს მე-
ორე სესხის (EIB WIMP II) ფარგლებში დაგეგმილ  პროექ-
ტებზე არ დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში აღურიცხავი წყლის დანაკარგების კვლე-
ვასთან დაკავშირებით კვლევის ანგარიშის არ გაკეთებულა 0 

შიდა ქართლის   მდ. თეძამზე უკაშხლო, გვერდითი წყალა-
ღების სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია   სრულად დასრუ-
ლებულია 

3 

შიდა ქართლში კავთისხევის   №1 და №2 აწევის სატუმბი სა-
დგურების  შენობების  რეაბილიტაცია  სრულად დასრულე-
ბულია 

3 

 
2.4.  მუნიციპალური ჩამდინარე გამწმენდი სისტემების 

გამართვა. 

შეფასება ქულა 

მუნიციპალური ჩამდინარე გამწმენდი სისტემების გამარ-
თვის სამუშაოები არ განხორციელებულა 0 

 
ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:      
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შეფასება ქულა 
შიდა ქართლში შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყა-
ლმომარაგების კომპანიასა და შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო (SIDA) ხელშეწყობით ჩამდინარე 
წყლების მართვაზე საკონსულტაციო მოსახურეობა  არ 
დაწყებულა 

0 

შიდა ქართლში "შვედეთის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო (SIDA)-ს მიერ შესრულებული პროექტების აუდი-
ტი არ დაწყებულა 

0 

 
მიზანი №3: ნიადაგის გარემოსდაცვითი მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
3.1. ეროზიის, დამლაშების, ჰუმუსის შემცირების წინააღ-

მდეგ ღონისძიებების ჩატარება  
სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ამოცანის ქვეშ არანაირი 
საქმიანობები არ იყო დაგეგმილი და არც რომელიმე 
საჯარო უწყებიდან არ მიგვიღია ინფორმაცია.  

შეფასება ქულა 

ეროზიის, დამლაშების, ჰუმუსის შემცირების წინააღმდეგ ღო-
ნისძიებები არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
3.2. გადაძოვებისა და გაუდაბნოების შეჩერება 

შეფასება ქულა 
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გადაძოვებისა და გაუდაბნოების შეჩერება არ დაწყებულა. 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
მიზანი №4: რეგიონისათვის ერთი თანამედროვე 
ნაგავსაყრელის შექმნა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
4.1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და ქიმიკატებით და-

ბინძურების თავიდან აცილება. 

შეფასება ქულა 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და ქიმიკატებით 
დაბინძურების თავიდან აცილების სამუშაოები სრულად 
დასრულებულია. 

3 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
4.2.  ნარჩენების თუნდაც ორ ფრაქციად დახარისხება: 

ორგანული და ყველა სხვა დანარჩენი.  

შეფასება ქულა 

ნარჩენების თუნდაც ორ ფრაქციად დახარისხების სამუშაო-
ები არ განხორციელებულა 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
4.3.  სახიფათო აკუმულირებული ნარჩენების გატანა-

უტილიზაციის მოგვარება. 
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შეფასება ქულა 

სახიფათო აკუმულირებული ნარჩენების გატანა-
უტილიზაციის სამუშაოები არ განხორციელებულა. 0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №5: ტყის ეკოსისტემის და 
ბიომრავალფეროვნების დაცვა 
 
5.1. ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცილება, 
განსაკუთრებით დასახლებების სიახლოვეს. 

შეფასება ქულა 
ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერება და თავიდან აცილება, 
განსაკუთრებით დასახლებების სიახლოვეს არ 
განხორციელებულა. 

0 

ამოცანის განხორციელებისათვის 2016-2017 წლებში არ 
ყოფილა არანაირი ღონისძიება დაგეგმილი. 
 
მიზანი №6: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის 
ხელშეწყობა 
ამოცანების შეფასება და მისი მიღწევისთვის დაგეგმილი 
ღონისძიებები 
 
6.1.  ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღდგე-

ნა ქ.კასპში და ასეთივე სადგურის გახსნა ქ.გორში. 
მონაცემები მოპოვებულია ინტერნეტ წყაროს მეშვეობით 
და არასამთავრობო სექტორიდან. 
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შეფასება ქულა 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღდგენის 
ამოცანა შესრულდა ნაწილობრივ. 2 

ამოცანის მიღწევისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები და 
მათი შეფასება:      

შეფასება ქულა 
ქ. კასპსი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღ-
დგენა  სრულად დასრულებულია 

3 

ქ. გორი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურის აღ-
დგენა  არ მომხდარა 

0 
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