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შესავალი 

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი 

მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 

2022 წლის 14/07 N 04-03/64697 მიღებული წერილი 2023 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო 

პარამეტრების შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახულია ზოგადი 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების 

აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის, 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის  ცხრა 

თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

საშუალოვადიან პერიოდში.  

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული 

თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება და სამოქალაქო ბიუჯეტის ელემენტები. 

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 

 
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი  არის ერთ-ერთი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 

იმერეთის მხარეში.  იგი მდებარეობს საქართველოს გეოგრაფიულ ცენტრში, იმერეთის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში. მუნიციპალიტეტის ფართობია 91,3 (ათასი)ჰა. მთლიანი ტერიტორიის 180 

კვ.კმ უჭირავს დაბლობს, ხოლო 733, 9 კვ.კმ. – მთიან ადგილებს.  მუნიციპალიტეტის ყველაზე 

მაღალი წერტილია მთა სამეცხვარიო 2642 მეტრი. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება 

ხაშურისა და საჩხერის, დასავლეთით ზესტაფონისა და ბაღდათის, ჩრდილოეთით ჭიათურისა და 

და საჩხერის, სამხრეთით ბორჯომისა და ბაღდათის რაიონები. 

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა ძირულა. მას ბევრი მდინარე ერთვის, მათ შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვნი ჩხერიმელა, რომლესაც სათავე აქვს ლიხის ქედის დასავლეთ კალთაზე 1150მ. 

სიმაღლეზე.იგი მთლიანად მიეკუთვნება ხარაგაულის რაიონს და მისი ტერიტორიის 39კმ. კვეთს 

სათავიდან შესართავამდე. მდინარე ჩხერიმელის ხეობაში გაყვანილია რკინიგზის მაგისტრალის 

ერთ-ერთი  რთული მონაკვეთი (წიფა_ძირულა). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთაგორიანია.  მდიდარია მდინარეებით და ჰიდრო რესურსებით, 

ყველაზე გრძელი მდინარეა ძირულა.მთავარი ბუნებრივი სიმდიდრეა ტყე, რომელსაც უკავია 

მთელი ფართობის 2/3- ზე მეტი (68,2%). 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2018 წლის აღწერის მდგომარეობით შეადგენს 19.5 

ათას ადამიანს. მოსახლეობის რიცხოვნება მამაკაცები  45%  9627 და ქალები 55  9846 %. ქალაქად 

ცხოვრობს 24%, ხოლო 76% - სოფლად. შრომისუნარიანი, ანუ 15-დან 65 წლამდე ასაკის 

მოსახლეობა შეადგენს 61%-ს. აქედან კაცი 53%-ია, ქალი - 47%. ემიგრაციაში მყოფი მოსახლეობა 1120 

კაცი. 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით მოსახლეობა 6.9-ითაა შემცირებული, ხოლო 2008 

წელთან შედარებით დაახლოებით 30 % -ით არის შემცირებული. მუნიციპალიტეტში 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90


 
 

რეგისტრირებულია 660  6 წლამდე ასაკის  და 2 169 სკოლის ასაკისის მოზარდი. პენსიონერი,     

სოციალურად დაუცველი და   1212 მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირი. 

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1120. ბოლო წლების 

განმავლობაში კიდევ უფრო მზარდია მიგრაციის ტენდეცია, განსაკუთრებით  ეს  ეხება  

ახალგაზრდა,  კვალიფიციურ  და  შრომისუნარიან  მუშახელს, რომლებიც სამუშაოდ მიდიან 

საქართველოს ურბანულ დასახლებებში და უფრო განვითარებულ ქვეყნებში იქ არსებული 

მაღალი დასაქმების შესაძლებლობებისა და სათანადო ანაზღაურების გამო. კიდევ ერთი 

უარყოფითი ტენდენცია მოსახლეობის დაბერებას უკავშირდება. მუნიციპალიტეტში 

მოსახლეობის საშუალო ასაკი 43,9 წელს შეადგენს, აქედან მამაკაცის საშუალო ასაკი 41,5-ა, ხოლო 

ქალის 45,8. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკა ძირითადად წარმოდგენილია სოფლის 

მეურნეობის, ტურიზმის, გადამამუშავებელი მრეწველობის, მომსახურების და ვაჭრობის 

სფეროებით. 

სოფლის მეურნეობის დარგი წარმოდგენილია 21 მცირე საწარმოთი (დასაქმებულია 95) და 180 

საოჯახო ფერმერით, მათ შორის 97 მეფუტკრით. მეფუტკრეობა  მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი და მაღალ შემოსავლიანი დარგია და ხარაგაული მეფუტკრეობის მხრივ წამყვანი 

მუნიციპალიტეტია საქართველოში. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია კარგი პოტენციალი ჰიდრო, ქარის და არატრადიციული ენერგეტიკის 

განვითარების მხრივ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია საკვანძო როლს 

ასრულებს საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაში.  ის აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

საქართველოს წიფის გვირაბითა (3910 მ.) და ხანდების გვირაბით (740 მ.). აქ გადის საქართველოს 

საავტომობილო მაგისტრალი ს1 და ხაშური-სამტრედიის რკინიგზის მონაკვეთი.  

ხარაგაულის მუნიციაპლიტეტში დღეის მონაცემებით ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა ვერ 

შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს. 2019 წელს დაიწყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გამავალი ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი გზის რეაბილიტაცია რაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მიმდებარე სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას 

და უმოკლესი გზით დააკავშირებს მუნიციპალიტეტს საქართველოს დედაქალაქთან. ასევე ბოლო 

ორი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის 65 სოფელში მოსაფალტბეტონდა 70  კმ. გზა. 2023 

წლის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში კვლავ პრიორიტეტულ მიმართულებად 

განისაზღვრა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მუნიციპლიტეტის სოფლების 

უმრავლესობაში გაგრძელდება  და შემდეგ წლებში დასრულდება საავტომობილო გზების 

კაპიტალური მოწყობა. დასრულების ფაზაშია დაბის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 

განახლება. მიმდინარეობს დაბის ცენტრალური პარკისა და დევების სკვერის რეაბილიტაცია.  

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A11
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A11
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90


 
 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის 

შესრულების მაჩვენებლებს. 

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის  ქონების გადასახადებიდან მიღებული 

შემოსავლები. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა 

(საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც  მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადის გაერკვეული ნაწილი) გაზარდა 

მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მოცულობა. მიუხედავად შემოსულობების ზრდისა  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი  საჭიროებს საკმაო მოცულობის სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას  

კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად. მაგალითად 2021 წელს  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

ამ მიზნით გამოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 48,5  პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი 

მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, 

სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ 

განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების 

გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.  

 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის 

მონაცემების მიხედვით 

დასახელება მოსახლეობა 
ფართობი (კვ. 

კმ) 

გადასახდელები 

(ათას ლარებში) 

სულ საქართველო 3728,6 69700 19 807 502.5  

იმერეთის რეგიონი 481,5 6415  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 19,5 913 20 003.2 

პროცენტი საქართველოსთან 0,51% 1,3% 0,10 

პროცენტი რეგიონთან 3,9 % 14,2 %  

 

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის 

 
საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, 

გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და 

ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც 

განისაზღვრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი 

საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია 

საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.  



 
 

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული 

მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად: 

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

დასახელება  
2021 წლის 

ფაქტი 

2022 წლის 

გეგმა  

2023 წლის 

პროექტი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

2026 წლის 

პროგნოზი 

შემოსავლები 19,366.0 22,286.2 12,303.7 13,044.0 13,836.9 14,618.4 

გადასახადები 9,189.0 9,800.0 10,608.7 11,294.0 12,036.9 12,813.4 

გრანტები 9,141.6 11,454.1 170.0 170.0 170.0 170.0 

სხვა შემოსავლები 1,035.4 1,032.1 1,525.0 1,580.0 1,630.0 1,635.0 

ხარჯები 9,339.6 12,712.9 13,108.8 13,968.2 15,096.3 16,407.3 

შრომის ანაზღაურება 1,607.9 2,675.4 3,218.3 3,397.6 3,737.3 4,111.0 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,974.7 2,713.8 1,470.5 1,460.8 1,554.7 1,671.0 

ძირითადი 

კაპიტალის 

მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 26.3 26.0 28.0 28.0 28.0 28.0 

სუბსიდიები 4,246.0 5,574.2 6,576.2 7,217.1 7,889.1 8,677.3 

გრანტები 29.8 33.9 35.1 37.4 39.9 42.7 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
930.2 1,184.8 1,148.0 1,349.0 1,379.0 1,409.0 

სხვა ხარჯები 524.6 504.8 632.7 478.3 468.3 468.3 

საოპერაციო სალდო 10,026.4 9,573.3 -805.1 -924.2 -1,259.4 -1,788.9 

არაფინანსური 

აქტივების ცვლილება 
10,303.302 12,944.0 589.9 616.6 668.6 728.6 

ზრდა  10,385.3 12,989.0 639.9 696.6 748.6 808.6 

კლება 82.0 45.0 50.0 80.0 80.0 80.0 

მთლიანი სალდო -276.9 -3,370.7 -1,395.0 -1,540.8 -1,928.0 -2,517.5 

ფინანსური 

აქტივების ცვლილება 
-327.9 -3,422.7 -1,447.0 -1,592.8 -1,980.0 -2,569.5 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 327.9 3,422.7 1,447.047 1,592.8 1,980.0 2,569.5 

ვალდებულებების 

ცვლილება 
-50.9 -52.0 -52.0 -52.0 -52.0 -52.0 

კლება 50.9 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 

საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ბალანსი 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულება 

2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი  

 
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური 

აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების 

გეგმა განისაზღვრა 22 113,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 003,2   ათასი 

ლარი, ანუ გეგმის 90,5 %-ი.  

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) 

გეგმა განისაზღვრა 18 229,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 448,0 ათასი ლარი, 

საანგარიშო პერიოდში  1 218,5  ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 106,7% 

შეადგინა. მათ შორის: 



 
 

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით 

მობილიზებულია 19 366,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 169,5  ათასი ლარი) 

106,6% და მთლიანი - შემოსულობების 106,7% შეადგინა.  მათ შორის: 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 9 189,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

7 636,2 ათასი ლარის 120,3 % -ია . წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 7 047,1 ათასი ლარი) მიმდინარე 

პერიოდში 923,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. რაც მთლიანად განპირობებულია 

უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლებით. სულ  ქონების 

გადასახადიდან მიღებულია 3 008,7  ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 

327,8 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი 1 911,7 ათასი ლარი,  არასასოფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  გადასახადი - 752,6  ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის გადასახადი - 10,8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 5,9 

ათასი ლარი,  ათასი ლარი.  

 ხარაგაულის მუნიციალიტეტმა 2021  წელს მიიღი 6 180,3 ათასი ლარის დამატებითი 

ღირებულების გადასახადი დაგეგმილზე 144,1 ათასი ლარით მეტი. 

გრანტების სახით მიღებულია 9 141,6  ათასი ლარი, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  –694,1  ათასი ლარი, საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით 

მიღებულია - 5 261,9 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 1 168,5  ათასი ლარი, სოფლის 

მხარდამჭერი პროგრამით 890,0 ათასი ლარი, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 

ფონდიდან 1 127,0 ათასი ლარი. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1035,4  ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 1313,0  ათასი ლარის 78,9%-ია.  
 ათასი ლარი 

 

დასახელება 

2021 წელი 

გეგმა ფაქტი +/- % 

შემოსავლები 18169,5 19366,0 1 196,5   106,6  

 გადასახადები 7636,2 9189,0 1 552,8  120,3 

   გრანტები 9 220,3 9141,6 - 78,7 99,1   

    სხვა შემოსავლები 1313,0 1035,4 - 277,6  78,9  

 
არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2021 წელს მობილიზებული იქნა 82,0 ათასი ლარის 

შემოსავალი, რაც გეგმის (60,0 ათასი ლარის) 136,7 %-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების 

გაყიდვიდან მიღებულია 55,4 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის)  გაყიდვიდან - 26,6 

ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი 

შემოსულობებში 0.8% შეადგენს.  

       2021 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში 

შეადგინა 3 994,7 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა 

ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3 439,5  ათასი ლარი, რომელიც შემდგომ მთლიანად იქნა 

გადანაწილებული 2022 წლის შესაბამის გადასახდელებში, ასევე ახალ ვალდებულებებში. 

2021 წელს გადასახდელების საკასო შესრულების მაღალი - 90,5 %-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 

 

 



 
 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა 

და გადასახდელების განხილვა  

დასახელება 

2021 წელი ფაქტი 2022 წელი გეგმა  2023 წელი პროექტი 

ათას 

ლარებში 

ერთ სულ 

მოსახლე

ზე 

(ლარი) 

ათას 

ლარებში 

ერთ სულ 

მოსახლე

ზე 

(ლარი)  

ათას 

ლარებში 

ერთ 

სულ 

მოსახლე

ზე 

(ლარი) 

შრომის 

ანაზღაურება   1 909.4 
               
99 

            
3265.9       169 

               
3975.8  

               
205 

სხვა მიმდინარე 

ხარჯები 7709.0 
             
398 

            
8 499.9 439 

                
9 065.5 

             
468 

კაპიტალური 

ხარჯები 
                 
10385,3 

             
532,6 

           
12 989.0 

             
511,9 

               
759.9 

             
18,9 

გადასახდელები 

სულ ხარაგაული  
               
20 003,3 

             
1025,8 

         
25 753.9 

             
1141,6  13 800.7 605             

გადასახდელები 

სულ საქართველო 
       

19,807,502,5           5370  
  
19,678,671,0 5335 

   

21,153,971,8 
         
5735  

შემოსავლები 

საკუთარი წყაროდან  10 001,7 

             

516 
            

10877,1 
             

561 
             

12183,7 
             

628 

გრანტები 

(ტრანსფერები) 
                 
9446,2  

             

487,0 
            
11454,1 591 

                

170,0    9           

სულ ხარაგაულის 

შემოსავლები 
               
19448.0 

             
1003 

          
22331.2 

             
1151 

             
12353.7 

             
637  

სულ შემოსავლები 

საქართველო 
        
18,377,644,3    4928  

    
19,852,348,0  5382 

     
21,302,000,0    5775 

       შენიშვნა: საქართველოს მოსახლეობა  3 688 600 კაცი;  

       ხარაგულის მოსახლეობა 19400- კაცი. 

     

ანალიზი ცხადყოფს, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში როგორც შემოსავლები, ასევე 

გადასახდელები ყოველწლიურად იზრდება ერთ სულ მოსახლეზე და 2023  წლის პროგნოზით 

შემოსავალი შეადგენს შესაბამისად 637  ლარს და გადასახდელები  605 ლარს, და საგრძნობლად  

ჩამორჩება საშუალო საქართველოში არსებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემებს, ერთ ერთი 

მიზეზი ამ ჩამორჩენის არის 2023 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებში ამ ეტაპზე არ არის ასახული 

მიზნობრივი გრანტის გარდა გრანტები სხვადასხვა ინფრასტრუქტირის განვითარებაზე. 

 

 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური 

კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:  

✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება –  2427,5 ათასი ლარი; 

✓ ეკონომიკური საქმიანობა –10 718,3ათასი ლარი; 

✓ გარემოს დაცვა –  1 130,0  ათასი ლარი; 

✓ საბინაო–კომუნალური მეურნეობა –  626,1  ათასი ლარი; 

✓ ჯანმრთელობის დაცვა –160,2  ათასი ლარი; 

✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია –  1 299,9  ათასი ლარი; 

✓ განათლება –2 441,7 ათასი ლარი;  

✓ სოციალური დაცვა – 1 199,5 ათასი ლარი.  

 



 
 

 

 

 

ხარაგაული მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა 

ფუნქციონალურ ჭრილში   (ათას ლარებში) 

დასახელება 2021 წელი 

საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურება 
2 427,5     

12,1 

ეკონომიკური საქმიანობა 10 718,3     53,6 

გარემოს დაცვა 1 130,0     5,6 

საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 
626,1     

3,1 

ჯანმრთელობის დაცვა 160,2     0,8 

დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
1 299,9     

6,5 

განათლება 2 441,7     12,2 

სოციალური დაცვა 1 199,5     6,0 

სულ 20 003,2                           100 

 
     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის განვითარება 

წარმოადგენს, 2021 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 12 878,9  ათასი 

ლარის დახარჯვა,  ფაქტიურად დახარჯულია 11 344,4   ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 88,1 %-

ით და წინა 2020 წელთან შედარებით 2 729,8 ათასი ლარით მეტი იქნა დახარჯული. 

ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტიდან  ყველაზე მეტი    9 658,8  ათასი ლარი მიმართულია  ,,საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე ამ  პროგრამის დაფინანსების შედეგად  

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში გაიზარდა  მოასფალტებული და გასწორხაზოვნებული  შიდა 

გზების რაოდენობა,  რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირები, ასევე საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობა და  შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი 

გადაადგილების შესაძლებლობა.    

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციაზე  ფაქტიურად გადარიცხულია 121,882  ათ. ლარი, 

აქედან სახ. ფონდების ხარჯზე 5,7  ათასი ლარი და საკ. სახსრებიდან 116,2 ათასი ლარი, 

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა კვალავ აქტუალურია და  მომდევნო 

წლებში აქტიურად მოხდება აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, რომ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გარფიკით. 



 
 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე - დახარჯულია 227,4  ათ. ლარი, აქედან 

ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარავად   107,8 ათ. ლარი. 

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე      დაგეგმილი 289,470  ათასი ლარიდან აღებულია 

ვალდებულება 271,851 ათას ლარზე და გადარიცხულია 260,996 ათასი ლარი, აღნიშნული 

პროგრამით მოხდა სოფელ დიდვაკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  კიბის უჯრედებისა 

და აივნების რეაბილიტაცია. დაბაში წერეთლის ქუჩაზე მდებარე N 17 საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება და ეზოს შემოღობვა. ასევე გადაირიცხა საზედამხედველო სამუშაოების 

შესრულების თანხა. 

  ,,კეთილმოწყობაზე  დაგეგმილი 18,867  ათასი ლარიდან აღებულია  მხოლოდ საკუთარი 

სახსრებიდან ვალდებულება  სრულად და ასევე სრულად არის გადარიცხული დევების სკვერის 

პროექტის შეძენაზე . 

   სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით  1 060,489 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. გასულ 2021 წელს 

მერიის მიერ დაინერგა პრაქტიკა სოფლის მხარდამჭერ პროგრამაში მუნიციპალიტეტის საკუთარი 

სახსრებით მონაწილეობის წილის გაზრდაზე, რამაც დაახლოებით 20% -ი შეადგინა და რამაც 

უფრო ეფექტური გახადა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განხორციელებული პროგრამების 

შედეგები. საკუთარი სახსრებით დაგეგმილი 222,2 ათასი ლარიდან დავალდებულებული იქნა  

207.0 ათასი ლარი და ფაქტიურად გაწეულია 203,0 ათასი ლარის სამუშაოები. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობასა დ სოციალური პირობების 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. სოციალურ პროგრამებზე  მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 1 222,6   ათასი 

ლარიდან 1 199,6  ათასი ლარი აითვისა, 98,1 % და 2020 წელთან შედარებით 195,8 ათასი ლარით მეტი 

მოხმარდა. 

მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამებია: 

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს კვლევების, 

ოპერაციების, სამედიცინო მომსახურების და ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების მედიკამენტების 

დაფინანსებას. სანგარიშგებო  წელს ქვეპროგრამის წლიურმა  გეგმამ  შეადგენდა  439,7  ათასი ლარი,  

ანგარიშსწორება მოხდა 437,6  ათ. ლარზე და ისარგებლა 841   ბენეფიციარმა, აქედან 9,681 ლარი 

სარეზერვო ფონდიდან იქნა გაწეული. 2020 წელთან შედარებით დაიხარჯა 45,9  ათ. ლარით მეტი.  

  შშმ პირთა დახმარება, რომელიც მოიცავს 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა სამკურნალო-

სარეაბილიტაციო კურსის და მედიკამენტების დაფინანსებას, ასევე, შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს 

მომვლელს, ყოველთვიურ დახმარებას. ქვეპროგრამის წლიური გეგმა განისაზღვრა 37,0 ათ. ლარი და  

დახარჯულია 35,4  ათასი ლარი.  ისარგებლა 65  ბენეფიციარმა. 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 231,7  ათასი ლარით და 

ათვისებულია სრულად, სარეზერვო ფონდიდან ამ ქვეპროგრამაზე 5,6 ლარი გაიცა. ფულადი  

დახმარებით ისარგებლა 1292 ბენეფიციარმა. ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების ფონზე 

განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის დახმარების გაცემა მოქალაქეებზე,  

ქვეპროგრამით სხვადასხვა ეტაპზე სურსათით დახმარება გაეწია  1200-მდე ოჯახს.  



 
 

 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება  განისაზღვრა 25,4 ათასი 

ლარით და ათვისებულია სრულად. ლეიკემით დაავადებულთა დახმარება წლიურად 

განსაზღვრულია 600 ლარით. მოსარგებლეა 3 ბენეფიციარი, ხოლო დიალიზის პროგრამაში 

ჩართული იყო 13 მოქალაქე, რომელთაც ყოველთვირად გაეწიათ 150 ლარიანი დახმარება.   გასულ 

წელთან შედარებით ოდნავ შემცირდა დახმარება   რამდენიმე ბენეფიციარის გარდაცვალების გამო. 

  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, რომლის მოსარგებლეა  4 და მეტი შვილიანი  ოჯახი. 

დახმარება შეადგენდა  თითოეულ ბავშვზე  50 ლარს. ქვეპროგრამით ისარგებლა 47  ოჯახმა, 

დახარჯულია 10,7 ათ. ლარი. მარტოხელა მშობლების დახმარება. ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,2  ათ. 

ლარით, დახარჯულია  სრულად და ისარგებლა 11  ბენეფიციარმა. დღევანდელი 

კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სტატუსის მიღება 

გართულებულია, სავარაუდოდ მუნიციპალიტეტში გაცილებით მეტი მარტოხელა მშობელი 

ცხოვრობს. 

მარჩენალდაკარგულთა დახმარება. დახმარების მიმღებია 21 წლამდე ასაკის დედით ან მამით 

ობოლი ბავშვები, რომელთაც მუნიციპალიტეტიდან  ეძლევათ ერთჯერადად ფინნასური დახმარება 

100 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამით ისარგებლა 20  ბენეფიციარმა და დახარჯულია 4,4 ათ. ლარი. 

ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები არიან სამამულო ომის ვეტერანები, 

უსინათლოები და დევნილები. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა  36,0ათ. ლარს, რომელიც სრულად 

იქნა ათვისებული. და სარგებლობს 97  მოქალაქე. 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. 

დახმარების მიმღებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულის ოჯახის 

წევრი, რომელსაც პირველი რიგის მემკვიდრე არ ყავს და რომელზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და 

სამხედრო ძალების შესახებ“ კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.  დახმარება განისაზღვრება 2000 

ლარით, მოსარგებლეა 4 ბენეფიციარი და კიდევ დახმარება გაეწია 2008 წლის აგვისტოს ომში 

დაღუპულ მეომრის ერთ  ოჯახს 500 ლარით. საანგარიშგებო წელს გაიცა 8,5 ათასი ლარი. 

ხანდაზმულთა დახმარება. დახმარების მიმღებია 100 წელს გადაცილებული 

მოქალაქე.მუნიციპალიტეტში გვყავს 3 ბენეფიციარი. დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. 

შესაბამისად, დახარჯულია 1,5 ათ. ლარი. სადღესასწაულო დღეების დახმარება, რომელიც  მოიცავს 

სადღესასწაულო დღეებში მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას.  აღდგომის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით  407 უკიდურესად გჭირვებულ ოჯახს გაეწია დახამარება, გარდა ამისა სხვადასხვა 

სხვადასხავა სადღესასწაულო თარიღთან დაკავშირებით დახმარება გაიცა  შესაბამისი კატეგორიის 

22  ბენეფიციარზე. გეგმით  გათვალისწინებული 54,0  ათ. ლარიდან  დაიხარჯა 52,8  ათ. ლარი. 

სოციალურად დაუცველი ან უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება; დახმარება მიეცემა 65 

000 ქულამდე სოც. დაუცველ ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახს. ამ მიმართულებით 

დახარჯულია 10,8 ათ.  ლარი და ისარგებლა 53 ოჯახმა. უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების 

სათბობო მასალით (შეშა) დახმარების პროგრამა, პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია  დაბაში  

და სოფლად მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით. პროგრამა 

გარდამავალია მოიცავშ 2021 -2022 წლების ზამთრის სეზონს. 2021 წლის ბოლოს  დაიხარჯა 9,975  

ათასი ლარი და ისარგებლა 70 ბენეფიციარმა. დახმარება გაგრძელდა 2022 წელსაც და ჯამში სეზონზე 



 
 

შესაბამისად დაიხარჯება 30,0 ათასი ლარი.ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. პირველი ბავშვის 

შეძენისას ოჯახისათვის გაწეული დახმარება შეადგენს 100 ლარს, მეორე ბავშვის შეძენის 

შემთხვევაში_150 ლარს, მესამე_200 ლარს, მეოთხე_250 ლარს, მეხუთე_300 ლარს და ყოველი 

მომდევნო ბავშვის შეძენისას  თანხა იზრდება 50 ლარით. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თანხა 

განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 

1500 ლარით. წლის განმავლობაში  115  ახალშობილის ოჯახზე გაწეული დახმარება შეადგენს 20,0   

ათ. ლარს.  სამწუხაროდ ბოლო წლების მონაცემებით იკლო დახმარების მიმღებთა რაოდენობამ.  

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვა დაკრძალვის ხარჯი შეადგენს 

250 ლარს და ამ  მიმართულებით დახარჯულია 1,0 თ. ლარი. გარდაცვლილია ოთხი ბნეფიციარი. მ. 

შ. ერთი დევნილი.სტიქიური მოვლენების,  ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა და მძიმე 

საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა მატერიალური დახმარება მოიცავს სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა 

დახმარებას და უსახლკარო პირთა და ძალადობის მსხვერპლთა  მინიმალური საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფას. 2021 წელს ბინის ქირით უზრუნველვყოფით 5 მოქალაქეს, თვეში საშ. 150  ლარის 

ოდენობით. ამ მიმართულებით დახარჯულია 6,1 ათ. ლარი.  ხოლო სტიქიის შედეგად 

დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე  152  ოჯახზე გაწეული დახმარება 

შეადგენს 156,7 თ. ლარს, მ. შ. სარეზერვო ფონდიდან   28,0  ათ. ლარი. ჯამში ქვეპროგრამით  

დახარჯულია 162,880  ათ. ლარი. უფასო სასადილოს დაფინანსება გეგმა შეადგენდა 129,0 ათ. ლარს. 

გაწეულია 128,7  ათ. ლარის ხარჯები.პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია,  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ  პროდუქტებზე 

ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ  ან სრულდ  აღმოფხვრა. სოციალური დაცვის 

ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. გეგმა - 5,0 ათ. ლარი. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში 2020 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული 

განვითარების მომსახურების  დანერგვა. ამ მიზნით გაფორმდა სამმხრივი მემორანდუმი, რომლის 

ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური 

მეცადინეობებისათვის. პროექტის მიხედვით 2021 წ. მუნიციპალიტეტმა  შეძლო   ჯგუფური 

თერაპიის სერვისის და მეტყველების თერაპევტის მომსახურების ღირებულების დაფინანსება, 

რომლის  მიზანია ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და მოწყვლადი კატეგორიის 

ბავშვების ამ სერვისზე გეოგრაფიული წვდომა,  პროგრამას ახორცილებს სოციალური გავნითარების 

ცენტრი ,, თაირისი“ , რომელზეც 2021 წელს გაიცა 3,0 ათასი ლარის სუბსიდია. ქვეპროგრამით 

მოსარგებლეა მუნიციპალიტეში მცხოვრები 30 ბავშვი.გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა,  

რომლის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი 

მხარდაჭერა, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში.   ამ პროგრამით  

დაგეგმილი 10,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 5,0 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა 2 

ბენეფიციარის დაფინანსებას. 

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დასმარების პროგრამა ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა 

და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება  და მოკლებულია 

შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება 



 
 

ერთჯერადად  არაუმეტეს  500 ლარისა. ამ პროგრამაზე დახარჯულია 12,1 ათასი ლარი და 

ისარგებლა   50  ბენეფიციარმა. 

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანაზე მუნიციპალიტეტმა 2021  წელს დაგეგმილი 1 166,0   ათ. 

ლარიდან დახარჯა  1 130,0  ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,9  %-ით, ხოლო გასულ წელთან 

შედარებით ამ პრიორიტეტზე 182,1 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. დაფინანსება პრიორიტეტში 

შემავალ სამივე პროგრამაზე არის გაზრდილი.    გაწეული ხარჯებიდან უშუალოს ნარჩენების 

გატანაზე დახარჯულია 941,0  ათ. ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლაზე 178,7  ათასი ლარი და 

უპატრონო ცხოველების მოვლაზე 10,3  ათასი ლარი. აღნიშნულ პრიორიტეტზე პროგრამების 

განმახორციელებელი არის ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება.   

განათლებაზე 2021  წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული   2 543,6   ათასი ლარიდან 

დახარჯა 2 441,7  ათასი ლარი,  96%. აღნიშნული პროგრამის შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

სასკოლო ასაკისა და სკოლის ასაკის ბავშვთა განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა,  საბავშვო 

ბაღის აღსაზრდელთათვის დადგენილი სტანდარტებით კვებაზე და განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობა.  სკოლის  მოსწავლეთათვის   ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,  მოწესრიგებული 

სასკოლო ინფრასტრუქტურა.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით 

მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებამ 2021  წელში გასწია 1 531,2  

ათასი ლარის ხარჯი, აქედან  არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 53,1  ათ. ლარი, ამასთან 

მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით ბაღების რეაბილიტაციაზე  დახარჯა 14,6  ათ. ლარი, 

სოფელ ხუნევის  საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის საჭირო პროექტის შესაძენად, რომელსაც 

2022 წელს ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.  

მუნიციპალიტეტმა სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე დახარჯა  84,0 ათასი ლარი.  

სკოლების რეაბილიტაციაზე გაწეულია  163,9 ათასი ლარი,  

საჯარო  სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე  საქ. მთავრობის N 13 და 27 განკარგულებების 

ნაშთებიდან გაწეულია  42,174  ათასი ლარი, ხოლო საქ. მთავრობის 2021 წლის 04.02. N 147  

განკარგულებით 492,919 ათასი ლარი, აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხა გაიზარდა 130,6 ათასი ლარით. ამ პროგრამით სარგებლობს 

მუნიციპალიტეტის  საჯარო სკოლების 900 მოსწავლე, რომელსაც მომსახურებას  უწევს 60 მიკრო 

ავტობუსი.   

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე დახარჯულია 11,5  ათასი ლარი და 100%    არის 

დაფინანსებული.   

კულტურა, რელიგია, სპორტულ  და ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე  

დაგეგმილი 1338,6   ათასი ლარიდან დახარჯულია 1299,9  ათასი ლარი, ამ პროგრამის 

განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ  მონაწილეობა მიიღო  სხვადასხვა 

კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. პანდემიის მიუხედავად მოხერხდა  სხვადასხვა 

სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში, გაიზარდა ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო  

წრეებზე ჩართული  ბავშვებისა და მოზარდების  რაოდენობა, თუმცა პანდემიით გამოწვეულმი  

შეზღუდვების გამო  2021 წელს აღნიშნული აქტივობების სრულყოფილად ჩატარება მაინც  ვერ 

მოხერხდა.       

 



 
 

2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის მაჩვენებლები  

 
              ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022  წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 10 318,1 ათასი ლარი,  განვლილ ცხრა თვეში  

განხორცილებული საბიუჯეტო  ცვლილებების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის 2022 წლის წლიური შემოსულობები გაიზარდა 11 571,1  ათასი ლარით, აქედან 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები გაიზარდა  10 867,0 ათასი ლარით და 

საკუთარი  შემოსავლების გეგმები   გაიზრდა   714,0 ათ. ლარით,  მ.შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი 

გაიზარდა 325,0 ათასი ლარით,  დღგ-დან მისაღები გადასახადები 516,9  ათ. ლარით, და დაზუსტდა( 

შემცირდა)  საგზაო ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 127,9 ათას ლარით.  

დღეის მდგომარეობით 2022  წლის წლიური ბიუჯტის შემოსულობების გეგმა  შეადგენს 21 899,1 

ათასი ლარს (დან. N 1) ხოლო  მიმდინარე წლის  იანვარ-სექტემბრის  თვის  ბიუჯეტის 

შემოსულობები განისაზღვრა 17 019,5  ათასი ლარით,  ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა განვლილ 

ცხრა თვეში მიიღო სულ 14  924, ათასი ლარის შემოსულობები, ე.ი. მთლიანი შემოსულობების გეგმა 

შესრულებულია  87,7 %-ით, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობების გეგმა 

შესრულებულია 103.3 %-ით და  დაგეგმილი    7 523,7 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 7 769,7 

ათასი ლარი.  ამასთან,  გასული  წლის შესაბამის პერიოდთან  შედარებით მუნიციპალიტეტმა  მიიღო  

2 060,9  ათასი ლარით  მეტი  შემოსულობები.   (2021 წლის ცხრა თვეში  მიღებული გვქონდა 12 863, 9  

ათასი ლარის შემოსულობები.) ფაქტიური  შემოსულობების მატება წინა წელთან შედარებით  

გამოწვეულია  როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ასევე 

საკუთარი შემოსულობების გაზრდით. 

  გადასახადებში  მუნიციპალიტეტს  საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 6 868.1  ათასი ლარიდან 

მიღებული აქვს 7 243.7  ათასი ლარი,  375.6  ათასი ლარით მეტი.  

მათ შორის  საწარმოთა ქონების გადასახადი 797.3 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონება 900,5 

ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონება 1,1 ათასი ლარი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

2,7 ათასი ლარი, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი   4,2  ათასი 

ლარი, ხოლო  დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებული გვაქვს 5 538.0  ათასი ლარი, 

გადასახადების  გეგმა შესრულებულია 99,9   %-ით;  

  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები  ცხრა  თვეში დაგეგმილი იყო     9 495.8  ათასი 

ლარი, ფაქტიურად მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 7155,1 ათასი ლარი. დაგეგმილის 75,3%. მ. შ. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია  3 273,9 ათასი 



 
 

ლარი; სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან 830,0 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდიდან 481,5 ათასი ლარი; სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციოდ 551,7 ათასი ლარი და საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 

ფონდი 1 301,9 ათასი ლარი.           

 სხვა შემოსავლების ცხრა  თვის გეგმა  განისაზღვრა 625,6   ათასი ლარით,  ფაქტიურად კი მიღებულია 

570,6 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია  91,2 %, აქედან, ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი დაგეგმილი 35,0  ათასი ლარიდან   მიღებულია 60,1  ათასი 

ლარი;  შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან  

დაგეგმილი 13,0  ათასი ლარის ნაცვლად 16,7  ათასი ლარი.  სანებართვო მოსაკრებელი 18,0  ათასი 

ლარის ნაცვლად 3,5 ათასი ლარი; დასუფთავების მოსაკრებელი 37,5 ათასი ლარის ნაცვლად 48,0 

ათასი ლარი. ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების ცხრა თვეში 

დაგეგმილი  522,1  ათასი ლარის ნაცვლად   385,1  ათასი ლარია მიღებული. მიუხედავად გეგმის 

შეუსრულებლობისა  ჯარიმების ოდენობა   გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია  77,4 ათასი 

ლარით (2021 წლის ცხრა თვეში ჯარიმები მიღებული გვქონდა 307,7 ათასი ლარი) . 

   არაფინანსური აქტივების კლებიდან   შემოსულობები ცხრა თვეში დაგეგმილი 30,0  ათასი ლარის 

ნაცვლად   შემოსულია 10,4  ათასი. 

    2022  წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული საბიუჯეტო  სახსრების 3 422. 7 ათასი ლარის  

ნაშთი უკვე მთლიანად გადანაწილებულია მიმდინარე წლის გადასახდელების დაფსაფარავად მ.შ.  1 

281.9   ათასი  ლარი  სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით  და 2 140, 8 ათასი ლარი 

საკუთარი სახსრებით. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022   წლის  დამტიცებული ბიუჯეტი  

გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 11 797.0  ათ. ლარი, ბიუჯეტის დამტკიცების დროს  

ხარჯების დასაფინანსებლად უკვე გამოყენებული იყო საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 1 478,9 ათასი 

ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების გათვალისწინებით 

დაზუსტებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში  განსაზღვრულია  25 321.8   ათასი ლარით და 

გადასახდელების გეგმა გაიზრდილია 13 524.8  ათასი ლარით. მიმდინარე წლის ცხრა  თვის ბიუჯეტი 

გადასახდელების  ნაწილში შეადგენს   20 442.3   ათასი ლარს, ფაქტიურად გაწეულია 15 941.7  ათასი 

ლარი და გადასახდელები დაფინანსებულია 78.0  %-ით.  გასული წლის შესაბამის პერიოდთან 

შედარებით 2022 წლის ცხრა  თვეში  ფაქტიური გადასახდელები   გაზრდილია 1 992.9 ათასი ლარით, 

გასული წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული იყო 13 948.8  ათასი ლარის ხარჯი.                                        



 
 

1.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 88.8 %-ით. მ.შ. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახ ხარჯებზე დაგეგმილი 852.5   ათასი ლარიდან გაწეულია 

729.6  ათასი ლარი და დაფინანსებულია 85.6  პროცენტით; მუნიციპალიტეტის მერიის  შესანახი 

ხარჯები დაგეგმილი 2363.8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 2121.9 ათასი ლარი და 

დაფინანსებულია 89.8   პროცენტით; სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  მიერ  

დაგეგმილი 94.3   ათასი ლარიდან დახარჯულია 83.0  ათასი ლარი, მ.შ. 49.5  ათასი ლარი მიზნობრივი 

ტრანსფერით და  33.5   ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.   

 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი დაგეგმილი  8.8 ათ. ლარიდან ათვისებულია 8.5 ათასი ლარი. 

მუნიციპალიტეტის  სარეზერვო ფონდიდან  მერის ბრძანებით გამოყოფილია 51 329   ლარი, მ. შ. 28 329   

ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე    5.0 ათასი ლარი  

მიიმართულია  ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე  18.0 ათასი ლარი მიმართულია სტიქიის 

შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე . 

  ვალდებულებების მომსახურეობაზე მუნიციპალიტეტმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს  

გადაურიცხა კუთვნილი სავადო გადასახდელი  38,8 ათასი ლარი, აქედან 25,5 ათასი ლარი სესხის და 

13.3 ათასი ლარი პროცენტის სახით. 

  2. ინფრასტრუქტურის განვითრება  2022   წლის  ცხრა  თვის შედეგების მიხედვით  დაგეგმილი      10 

367.5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია  6761.1   ათასი ლარით, 65.2 %-თ,  აქედან:  გზების 

კაპიტალურ შეკეთებაზე  მიმდინარე წლის  საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 7 275,7   ათასი 

ლარიდან  ვალდებულება აღებულია 5 882,1 ათას ლარზე და ფაქტიურად  გადარიცხულია   

4 938,4   ათასი ლარი,  აქედან 4 819.1  ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 119.3  ათასი ლარი საკუთარი 

სახსრებით. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით აღებულია 223,5  ათ. ლარის ვალდებულება და 

გადარიცხულია 119,3 ათასი ლარი.  მ. შ. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის N 75 განკარგულებით 

შესასრულებელ სამუშაობზე გაფორმებულია 5 072,8 ათასი ლარის ხელშეკრულებები, აქედან 486,2 

ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების მონაწილეობით. ფაქტიურად ცხრა თვეში 

აღნიშნული განკარგულებით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გაწეულია 3 119,6 

ათასი ლარი. (დან. N 3)  

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 79,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 39,8  ათასი ლარი.   

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 328,9 ათასი ლარიდან ცხრა თვეში  

აღებულია 212,1  ათასი ლარის ვალდებულებები და გადარიცხულია 57,6 ათასი ლარი;   



 
 

 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი 32,1   და 

ფაქტიურად გადარიცხულია 25,7 ათასი ლარი. 

წყლის სისტემის განვითარებაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 38,7 ათასი ლარიდან  ფაქტიურად 

გაწეულია 10,4 ათასი ლარი,  მათ შორის უშუალოდ წყლის სისიტემის მოსაწესრიგებლად   საკუთარი 

სახსრებით დაგეგმილი 15,5 ათასი ლარიდან  გაწეულია 10,4 ათასი ლარის საკასო ხარჯი. 

გარე განათების სუბსიდირებაზე  დაგეგმილი  211,3  ათასი ლარიდან დახარჯულია 197,9 ათასი 

ლარი, 93,9 %. მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე  დაგეგმილი 32,9 ათასი ლარის სახ. 

ფონდების სახსრებიდან გადარიცხულია 25,8  ათ. ლარი, რომელიც მთლიანად მოხმარდა სოფელ 

დიდვაკეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  სახურავის, კიბის უჯრედებისა და აივნების 

რეაბილიტაციას. ხოლო საბიუჯეტო სახსრებით აღებულია 7,1 ათასი ლარის ვალდებულება და 

გადარიცხულია 6,8 ათასი ლარი, 

კეთილმოწყობაზე დაგეგმილი 1 152,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გახარჯულია 544,1 ათასი ლარი. 

ამ ქვეპროგრამით საპილოტე რეგიონების განვითარების ფონდიდან რეაბილიტაცია გაუკეთდა 

სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღს 582,1 ათასი ლარით, ტანადაფინანსებით მუნიციპალიტეტმა გაწია 5,6 

ათასი ლარი. ამაჟამად მიმდინარეობს დაბაში  კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცა, 

ამ ეტაპზე მასზე  გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 358,2  ათას ლარს და დევების ქანდაკებების და 

მიმდებარე სკვერის რეკონსტრუქცია რაზედაც ცხრა თვეში გაწეულია  129,5 ათასი ლარი.  სულ 

საპილოტე პროგრამებზე თანადაფინანსების სახით  საბიუჯეტო სახსრებით  გახარჯულია 7,5 ათასი 

ლარი ( საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დიკუმენტების მოსაწესრიგებლად). 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის  2022 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 1 200,7 ათასი ლარი, აქედან 

მიმდინარე  წელს მუნიციპალიტს გამოეყო 890, 0 ათ. ლარი, , ხოლო 310,7  ათასი ლარი საკუთარი 

სახსრებით არის გათვალისწინებული.  ცხრა  თვეში დაგეგმილი 1 200,7  ათასი ლარიდან  

ვალდებულება აღებულია 1 178,9 ათ. ლარზე, ფაქტიურად კი უკვე გაწეულია 914,7   ათასი ლარის 

ხარჯი დაფინანსებულია 76,2 % -ით.   

დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე  ცხრა  თვეში დაგეგმილი 1 078,8  ათასი ლარიდან დახარჯულია 

987,7   ათ. ლარი, 91.6 %.  მ. შ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანაზე 915,1 ათასი ლარიდან  840,2  

ათასი ლარი; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 150,7 ათასი ლარიდან 147,7   ათასი ლარი; 

განათლებაზე 2022   წლის ცხრა  თვეში    გათვალისწინებული  2 863,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია  

2 665,0  ათასი ლარი და დაფინანსებულია 93,1%. განათლების დაფინანსებაზე  მიმდინარე წლის ცხრა  

თვეში  გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაწეულია 886,9   ათასი ლარით მეტი 

ხარჯი.  გასული წლის ცხრა  თვეში  განათლებას მოხმარდა 1 778,1   ათასი ლარი;  განათლების 



 
 

ხარჯების გაზრდა ძირითადად გამოწვეული სკოლამდელი დაწესებულებებისა და მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების  ხარჯების გაზრდით. 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია  1 209,7  ათასი ლარი; 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე   612,1  ათასი ლარიდან 

დახარჯულია 599,6 ათასი ლარი. მ.შ 2021 წლის N 1419 განკარგულებით დახარჯულია 582,1 ათასი  

ლარი, რომელიც მოხმარდა სოფ. ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობას, ხოლო საბიუჯეტო 

სახსრებით გახარჯულია 11,9 ათასი ლარი მონიტორინგისათვის.  

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურეობაზე  544,8 ათ. ლარი; 

სკოლების რეაბილიტაციაზე  2022 წელს გათვალისწინებული სახელმწიფო ფონდებიდან. 124,0  

ათასი ლარიდან გადარიცხულია  120,8  ათასი ლარი, განხორციელდა გედსამანიის, ხევის და ხუნევის 

სკოლების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,ასევე  სარგვეშის სკოლაში მოეწყო  ელ. გაყვანილობის 

სისტემა და დაფინანსდა სკოლების რეაბილიტაციის პროექტირებაზე გაწეული ხარჯები. 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე (ინტერნატი)   გაწეულია 73,6 ათასი ლარის ხარჯი. 

სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობაზე     116,5  ათასი ლარი.        

კულტურა,  ახალგაზრდობა  და სპორტზე  დაგეგმილი 1 319,4   ათასი ლარიდან დახარჯულია                       

1 211,1  ათასი ლარი და დაფინანსებულია 91,8 %.  გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან  შედარებით 

მთლიანობაში  მიმდინარე წელს აღნიშნულ პრიორიტეტის დაფინანსებას მოხმარდა 276,3   ათასი 

ლარით მეტი, გასული წლის  ცხრა თვეში აღნიშნულ პროგრამაზე დახარჯული იყო  934,8 ათასი  

ლარი. სპორტის განვითარებას მიმდინარე წლის ცხრა  თვეში მოხმარდა 367,6  ათასი ლარი, მ.შ.  

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 6,0  ათასი ლარი;  სპორტისა და შიდა 

ტურიზმის  ხელშეწყობაზე  355,9  ათასი ლარი;სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

აღჭურვა  5,7 ათასი ლარი; 

კულტურის სფეროს განვითარებაზე  დაგეგმილი  796,5 ათასი ლარიდან  დახარჯულია  753,2 ათასი 

ლარი და  დაფინანსებულია  94,6 პროცენტით, აქედან:სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაზე 

დაიხარჯა 118,8 ათასი ლარი.კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობაზე  613,0 ათასი 

ლარი;ფოლკლორის ხელშეწყობის დაფინანსებაზე 15,5 ათასი ლარი;კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსებაზე 5,9 ათასი ლარიმოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების პროგრამაზე 52,2 

ათასი ლარი;რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე გადარიცხულია  30,0 ათასი ლარი; 

ახალგაზრდული  პროგრამების დაფინანსებაზე 8,1 ათასი ლარი; 

ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში  

დაგეგმილი 1 454.7  ათასი ლარიდან  დაიხარჯა 1 335,1 ათასი ლარი და  დაფინანსებულია 91,8  % - 



 
 

ით.  აღნიშნული პრიორიტეტით მიმდინარე წელს გასული წლის  შესაბამის პერიოდთან შედარებით 

375,2 ათასი ლარით მეტია გაწეული, 2021 წლის  ცხრა თვეში 959,9  ათასი ლარი იქნა გაწეული. 

 აქედან: 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე    დაგეგმილი 156,5  ათასი 

ლარიდან დახარჯულია 146,2 ათასი ლარი, მ. შ. 62,9  ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო 

83,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. 

 ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვაზე  15,2 ათასი ლარი; 

სოციალურ პრგრამებით 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 1 411,2 ათასი 

ლარი, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შემდეგ აღნიშნული 

პროგრამა გაიზარდა 133,5   ათასი ლარით და განისაზღვრა 1 544,7   ათასი ლარი. 

  ცხრა თვეში  დაგეგმილი 1 279,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 173,8 ათასი ლარი, 91,8   %, გასულ 

წლის ცხრა თვესთან შედარებით სოციალური პროგრამებზე  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 

გაწეული ფაქტიური  ხარჯები გაზრდილია   322,6 ათასი ლარით, 2021  წლის ცხრა თვეში საკუთარი 

საბიუჯეტო სახსრებით სოციალურ პროგრამებზე დახარჯული იყო 851,2 ათასი ლარი. აქედან: 

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამაზე დაგეგმილი 412.5  ათასი ლარიდან 

აღებულია 406.6  ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია  სრულად.  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 40.0 ათასი ლარიდან აღებულია  32.6 ათასი ლარის 

ვალდებულება და გადარიცხულია 32.5 ათასი ლარი;  

ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე   დაგეგმილ 237.0 ათასი ლარზე სრულად არის ვალდებულება 

აღებული და  ფაქტიურად დახარჯულია  236.2  ათასი ლარი; 

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე დაგეგმილი 22.0  ათასი 

ლარიდან ვალდებულება სრულად არის აღებული და ფაქტიურად გადარიცხულია  20.4 ათასი 

ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე  35.7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 29.6 ათასი 

ლარი;მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე  6.0  ათასი ლარიდან 4.3 ათასი ლარი;  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 6.0 ათასი ლარიდან 3.1  ათასი ლარი;  

ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე  48.8 ათასი ლარიდან 42.1 ათასი ლარი;  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამაზე 

დაგეგმილი 4.5  ათასი ლარი გახარჯულია სრულად.ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე 

დაგეგმილი 3,0 ათასი ლარიდან   ფაქტიურად დახარჯულია 1,0 ათასი ლარი;   



 
 

სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე დაგეგმილი 65,0  ათასი ლარიდან დახარჯულია 62,3 ათასი 

ლარი; სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  

პროგრამაზე   9,3 ათასი ლარიდან 8,9 ათ. ლარი;  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა 40,0 ათასი 9,9 ათ. 

ლარი; ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 22,0 ათასი ლარიდან 

გაწეულია 17,3 ათასი ლარი;გარდაცვლილი ვეტერანის ან ლტოლვილის დაკრძალვაზე  0,3  ათ. 

ლარი;სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე 

ოჯახების დახმარებაზე  ცხრა თვეში დაგეგმილი 115,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 113,4 ათასი 

ლარი;უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე  164,0  ათასი ლარიდან დახარჯულია 152,4  ათასი ლარი.    

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარითი უზრუნველყოფა  15,0  ათასი 

ლარიდან დახარჯულია 4,7  ათასი ლარი.   გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა  15,0  ათასი 

ლარიდან დახარჯულია 11,0 ათასი ლარი. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 

16,5  ათასი ლარიდან 13,4 ათასი ლარი.   

 

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში 

თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა  

 
2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ და რუსეთის ფედერაციის 

მიერ უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების 

ტენდენცია. გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და 

შესაბამისად ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების 

ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა 

საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და 

უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. 

2023-2026 წლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები 

ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში 

მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის 

მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:  

   ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და 

განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს 

მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ხარაგაულის მოსახლეობის 

ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების 

კუთხით გარკვეული პოტენციალი გააჩნია. პირველ რიგში აღსანიშნავია ბორჯომ-ხარაგაულის 



 
 

ეროვნული პარკი, რომელშიც 7 მუნიციპალიტეტია გაერთიანებული და მათ შორის ყველაზე 

დიდი ტერიტორია ხარაგაულს უჭირავს. 

მუნიციპალიტეტში განთავსებულია ტურისტული 1 ლაითბოქსი, სამთო-სათავგადასავლო 

ტურიზმისთვის მთის ზონაში გაკეთებულია მარკირება და საინფორმაციო მანიშნებლები, 

მოწყობილია საპიკნიკე და საკემპინგე ადგილიბი. 

გარდა საინტერესო ფლორა ფაუნისა აღსანიშნავია ეროვნულ პარკში 1900 მეტრზე აღმოჩენილი 

,,ნაქალაქარი’’, რომლის შესწავლაც დაიწყო 2016 წელს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების 

მიერ. ასევე პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს ე.წ. ,,რკინის ჯვარი’’, სადაც ყოველწლიურად 

ასობით ტურისტი სტუმრობს. მიუხედავათ ტურისტული ბილიკების სიმრავლისა 

ხარაგაულის ტერიტორიიდან გაცილებით ნაკლები ტურისტი მოძრაობს, ვიდრე ბორჯომის 

მხრიდან, რაც გამოწვეულია ეროვნულ პარკამდე მისასვლელი გზის მოუწესრიგებლობით. 

თუმცა ამ მიმართულებით გადაიგდა ნაბიჯები, კერძოთ მოასფალტებული სოფ.  

მარელისამდე მისასვლელი  4 კილომეტრიანი  გზა. მალე დასრულდება ძირულა – 

ჩუმათელეთის გზის მოასფალტება, რომელიც გაზრდის ხარაგაულის მხრიდან ბორჯომ-

ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ტურისტების შემოდინებას. 

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით 

გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ 

და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში 

საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.  

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, 

როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება, კეთილმოწყობილი გარემო და სხვა. რათა 

მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას. 

 

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო 

სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ 

მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური 

ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს 

შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის 

განვიტარებას შეუწყობს ხელს.  

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის 

და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი 

პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას 

სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.  

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია: 

❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 

❖ განათლება; 

❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;  ტურიზმი 

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;  

❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ათას ლარებში 

2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით 

პრიორიტეტის 

კოდი 
პრიორიტეტის დასახელება  2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 

01 01 
მმართველობა და საერთო 

დანიშნულება  

4,935.8     5,034.1     5,447.7     5,902.7     

  მ.შ რიცხოვნობა  207 
207 207 207 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა          

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება  
1,060.0     1,155.0     1,220.0     1,350.0     

  მ.შ რიცხოვნობა  11 11 11 11 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა      

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  
1,546.7     1,699.4     1,867.5     2,055.9     

  მ.შ რიცხოვნობა  173 
173 173 173 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა          

04 00 განათლება  
2,550.0     2,828.0     3,111.3     3,422.4     

  მ.შ რიცხოვნობა  300 
300 300 300 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა      

05 00 
კულტურა, ახალგაზრდობა და 

სპორტი 

1,879.3     2,067.4     2,274.8     2,497.2     

  მ.შ რიცხოვნობა  217 
217 217 217 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა      

06 00 
ჯანმრთელობის დაცვა და  

სოციალური უზრუნველყოფა 

1,828.9     2,059.9     2,125.6     2,194.7     

  მ.შ რიცხოვნობა  33 
33 33 33 

  მ. შ. ახალი ინიციატივა  
50.0     50.0     50.0     50.0     

სულ ჯამი 
13,800.747     14,843.8     16,046.9     17,422.9     

მ.შ რიცხოვნობა  939 
939 939 939 

მ. შ. ახალი ინიციატივა  
50.0     50.0     50.0     50.0     

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა რიცხოვნობაც. 

 

    

ინფრასტრუქტურის განვითარება  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს 



 
 

წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში 

ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების 

წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის 

სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის 

ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. 

პროგრამის დასახელება  
კოდი  საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  

2023 

წელი 
2024 წელი 2025 წელი 

2026 

წელი 
სულ  

02 01   470,0    505,0 540,0  595,0  2110,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფარსტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის მიზანი 
მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა 

უსაფრთხო გადაადგილებისთვის სათანადო პირობების შექმნა 

პროგრამის აღწერა  

საგზაო   ინფრასტრუქტურის   განვითარების   პროგრამა   ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   

არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი 

გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრების  მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად  წყაროს  

წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  

საკუთარი სახსრები უმეტესწილად  ხმარდება  გზების  მიმდინარე  შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-

მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე  პერიოდისათვის  მუნიციპალური  გზების  67% სრულად 

რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება 

შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.  სარეაბილიტაციო   გზების   შერჩევა    ხორციელდება   მოსახლეობის   მოთხოვნების   

შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ოთხი   ქვეპროგრამა:    გზების კაპიტალურ 

შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც  თავის  თავში  მოიცავს  გზების  მოვლა-შენახვას, ხიდების, 

ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.  

გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი 

მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული    გზების     და    სხვა    საგზაო    ინფრასტრუქტურასთან    

დაკავშირებული    ნაგებობების    კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის 

განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 35  გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია  33000 გრძ/მ),  გარდა  

ამისა,  ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სახსრებით  და  წლის  განმავლობაში  ჩატარებული  ტენდერებით 

წარმოქმნილი  ეკონომიებით  შესაძლებელია  განხორციელდეს  სხვა  პროექტებიც.   პროექტების  შერჩევა  

განხორციელდება  მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი 

აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები 

და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა 

მათთვის თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას.    

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზაანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა; 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

 

გენდერული  

 

 

დიახ 

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და 

ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა 

საჭიროებების გათვალისწინებით ეტაპობრივად ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირდება   

 

# საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილ

ების 

ალბათობ

ა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების 

კაპიტალური  შეკეთების სამუშაოები 

27 30 

 კმ  5% 

არ შემდგარი 

ტენდერები 

სახელშკრულე

ბო პირობების 

დარღვევა    



 
 

2 

გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების 

მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები 

18 20 

 კმ 5%  

არ შემდგარი 

ტენდერები  

3 

ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების და 

მილხიდების რაოდენობა  

9 7 

ერთეული 5% 

არ შემდგარი 

ტენდერები  

4 

გზებზე  განთავსებული სიჩქარის შემზღუდავი 

ბარიერების არსებობა 

2 4 

ერთეული 5% 

არ შემდგარი 

ტენდერები  

5 
გზებზე განთავსებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა  

4 6 

ერთეული 5% 

არ შემდგარი 

ტენდერები  

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  გზების კაპიტალური 

შეკეთება   

2023 

წელი 
2024 წელი 2025 წელი 

2026 

წელი 
სულ  

02 01  01  250,0  260,0 270,0   280,0  1060,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფარსტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ტრანსპორტის, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა  

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და  

მორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში 

დაგეგმილია შემდეგი    პროექტის განხორციელება: 

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების 

კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა 

განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი 

აუცილებლობის გათვალისწინებით.  გარდა  ადგილობრივი   ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებისა  2023   

წელს გაგრძელდება   რეგიონული   განვითარების   ფონდით   დასაფინანსებელი   პროექტების განხორციელება. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა; 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

 

 

გენდერული  

 

 

დიახ 

მოსალოდნელი შედეგი 

ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია და უზრუნველოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად 

მოსიარულეთა უსაფრთსო გადაადგილება;  ადაპტირებულია დაბის ცენტრალური ქუჩა და შექმნილია 

თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელ

ი) 

2023 წელი 

(მიზნობრი

ვი 

მაჩვენებელ

ი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

1 გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა 

გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია  

27 30 

 კმ  5% 

არ შემდგარი 

ტენდერები  და 

სახელშეკრულებო 

პირობების 

დარღვევა  

2 

ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც 

რეაბილიტირებული გზებით 

სარგებლობენ  

2200 2500 

რაოდენობა 

  
5%  

არ შემდგარი 

ტენდერები  და 

სახელშეკრულებო 

პირობების 

დარღვევა  

 

 



 
 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  გზების მიმდინარე  

შეკეთება   

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

 02 01 02  120,0  130,0  140,0  150,0       540,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფარსტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში არსებული  შიდა მუნიციპალური  გზების 

გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა. 

 

გზების მიმდინარე  შეკეთების  ფარგლებში  განხორციელებული  სამუშაოები  მოიცავს ასფალტირებული  გზების  

დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, 

არაასფალტირებული გზების გრუნტის საფარის  მოსწორებას  და  მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის  განმავლობაში  

საშუალოდ  ხორციელდება 117000 კვ/მ   გზის  მიმდინარე  შეკეთება; 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, 

ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა; 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების 

ექსპლუატაციის ვადა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# 

ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილე

ბის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

1 

მოხრეშილი გზების 

საერთო სიგრძე   18  20 კმ  5% 

სახელშეკრულებო 

პირობების 

დარღვევა  

2 

ორმოულად შეკეთებული  გზების 

ფართობი  0  100  კვმ 

 5% სახელშეკრულებო 

პირობების 

დარღვევა 

3 

გზებისა და ქუჩების საერთო 

რაოდენობა, რომლის მოვლა-პატრონობა 

ხდება  

 40 

  

  

 40 

რაოდენობ

ა   

  

 5% 

  

სახელშეკრულებო 

პირობების 

დარღვევა 

  

 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი  ხიდების, ბოგირების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

02 01  04     50,0 60,0  70,0   100,0  280,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფარსტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის აღწერა  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა 

შეადგენს  30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს  7  ერთეული.  2023  წელს დაგეგმილია და 

მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია   3 ხიდის მოწყობაზე 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზაანი 

(SDG) რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა; 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბილიტირებულია ხიდები და ხიდბოგირები   

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 



 
 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 

მოწყობილი/რეაბილიტირებ

ული ხიდების სიგრძე   36  30 კმ  5%  

სახელშეკრულებო 

პირობების დარღვევა 

2 

მოწყობილი/რეაბილიტირებ

ული ხიდების რაოდენობა  

  

  

 9 

  

  

 7 

  

რაოდენობა   

  

  

 

5%  

  

  

სახელშეკრულებო 

პირობების დარღვევა 

  

  

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი მოსახლეობის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

02 01  05     50,0 55,0  60,0  65,0  
 230,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის გადაადგილების ხელშეწყობა  

ქვეპროგრამის აღწერა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება 

ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე.  ქვეპროგრამით 

ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი-ფარცხნალი, ნადაბური-ხევი-

ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის მიმართულებები. მომდევნო წლებში მოსახლეობის 

გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაემატება ახალი რეისები. აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მომსახურებით ძირითადად სარგებლობენ ქალები, ბავშვები, მოხუცები და მუნიციპალიტეტის მიერ 

ტრანსპორტის სუბსიდირება ხელს უწყობს მათ დროულ გადაადგილებასა და დაბაში სხვადასხვა სერვისების მიღებაში.     

 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზაანი 

(SDG) რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა; 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს ემსახურება 

შეუფერხებლად     

 

შუალედური  

შედეგი 
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 დაბა ხარაგაულსა 

და სოფლებს 

შორის 

დამაკავშირებელი 

ტრანსპორტი 

გადაადგილდება 

და მგზავრებს 

ემსახურება 

შეუფერხებლად    

ინდიკატორის 

დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

სოფლების რაოდენობა, 

სადაც მოსახლეობას 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი ემსახურება  

20 20  რაოდენობა   5% 

სახელშეკრულ

ებო 

პირობების 

დარღვევა 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

სარგებლობენ  

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

მომსახურებით  

  

2500 2500 

  

 რაოდენობა  

  

 5% 

  

  

სახელშეკრულ

ებო 

პირობების 

დარღვევა 

  

  

 

პროგრამის  

დასახელება  

კოდი 
 წყლის სისტემის განვითარება  

2023 წელი 
2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

 02 02  130,0   150,0 160,0  170,0   610,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის მიზანი 
მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სასმელი (ასევე ტექნიკური) წყლით  

მომარაგება   



 
 

პროგრამის აღწერა 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. ამ მიზნით ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების 

განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, 

საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფინქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების 

განვითარების პროგრამა შედგება ორი  ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის  

განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ  

რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს. 

ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის სახრებით. აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჭაბურღილები, 

პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და  სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის 

გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული 

დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების 

მიზაანი (SDG) 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია 
გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
უზრუნველყოფილია დაბასა და  სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით)  

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრი

ვი 

მაჩვენებელ

ი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

1 

სოფლების რაოდენობა, 

სადაც 

უზრუნველყოფილია 

წყალმომარაგება 

        78 78 
 რაოდენობ 

ა 
 

 

2 

მოსახლების რაოდენობა, 

რომლებიც  

უზრუნველყოფილი არიან 

სასმელი წყლით  

12,0  15,0 

რაოდენობა 

  

  

  

 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  სასმელი წყლით 

უზრუნველყოფა 

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

 02 02 01  130,0   150,0 160,0  170,0   610,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

მიზანი 
წყალმომარეგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოდა  

ქვეპროგრამის 

აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის 

მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და 

გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: მწყობრიდან გამოსული წყლის 

მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  

შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი  პროგრამის ფარგლებში 

მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების 

მიზაანი (SDG) 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია   

მიზანი 11 -მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

 

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული 

წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო 

სასმელი წყლით 

 

 
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 



 
 

# 
ინდიკატორის 

დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 მოწყობილი 

წყალმომარაგების 

ქსელის სიგრძე 
 18  20 მეტრი  5%  

სახელშეკრულებო 

პირობების დარღვევა 

 

2 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  გარე განათების 

ქსელის 

ექსპლუატაცია  

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

02 03 01  255.0  255.0  255.0  300.0   1065,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“  

ქვეპროგრამის 

მიზანი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.  

ქვეპროგრამის 

აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების 

უზრუნველყოფა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიული 

ერთეულების ცენტრალური უბნები, დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩების მოედნების,პარკებისა და სკვერების 

დაახლოებით 80%.დაბა ხარაგაულში განთავსებულია 850 ლამპიონი,სხვა დასახლებულ ერთეულებში  განთავსებულია 2730 

ლამპიონი.გარე განათების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 125 კმ-ს. 

გაეროს 

მდგრადი 

განვითარების 

მიზანი (SDG), 

რომლის 

მიღწევასაც 

ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

 

 

 

            მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და   მდგრადი  ენერგია 

            მიზანი 9: მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 
გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური 

შედეგი 

 მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და 

შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის 

 

 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა % 

შესაძლო 

რისკები 

1 
გამოცვლილი ნათურების 

რაოდენობა  
8500 9000 ცალი 6% 

ბუნებრივი 

კლიმატური 

მოვლენები  

2 
ახლი საყრდენი ბოძების 

რაოდენობა  
 185 200 ცალი 8% 

ავტოსატრანსპ

ორტო 

შემთხვევები 

3 
 კაბელი სიპპ*2*16 

  

3700 

  

4000  

  

მეტრი  

  

8% 

  

  

  

 

პროგრამის  

დასახელება  

კოდი  მრავალბინიანი სახლების 

რეაბილიტაცია 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

02 04   120,0  125,0  130,0  135,0   510,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 



 
 

პროგრამის მიზანი 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება 

პროგრამის აღწერა  

განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება,  კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია  16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან     11  არის  დაბაში და     7 

მოლითში, წიფასა  და დიდვაკეში. აღნიშნული სახლების  60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი 

სახლების  1%-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავები.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების 

მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის    

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 

რეაბილიტირებულ სახურავიანი 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების რაოდენობა  
0  2 ერთეული 5%  

სახელშეკრულ

ებო 

პირობების 

დარღვევა 

2 

რეაბილიტირებული 

მრავალბინიანი სახლებით 

მოსარგებლე ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 0 

  

  

  

 50 

ერთეული   

  

  

5%   

  

  

სახელშეკრულ

ებო 

პირობების 

დარღვევა 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  კეთილმოწყობის ობიექტების 

მშენებლობა რეაბილიტაცია 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

02 05  03    60,0  80,0  90,0  100,0  330,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია   ერთეული,  საერთო ფართობის სკვერი, პარკი. მ.შ. დაბის  ტერიტორიაზე  ერთეული,  

კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს  % -ს ქვეპროგრამის 

ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, 

ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2023  წელს  გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამ.ა. სკვერებისა და პარკების 

მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და 

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 
გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი  

შუალედური შედეგი 

მოეწყობა  ღია დასასვენებელი სივრცეები. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და 

სკვერებში შეიქმნება   თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის. დამატებით მოეწყობა საბავშვო 

ატრაქციონები. 

 



 
 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 # ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 

მოწყობილი და 

რეაბილიტირებული სკვერების 

და პარკების რაოდენობა 
4   5 ერთეული 5%  

სახელშეკრულ

ებო 

პირობების 

დარღვევა  

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   
2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 

2026 

წელი 
სულ  

02  09    15,0 20,0  25,0  30,0  90,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის მიზანი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება 

პროგრამის აღწერა 

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან 

შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება 

განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა 

და ბიჭების, ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები.  შესაბამისად, სოფლებში პროექტების შერჩევისა და 

განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები 

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 
მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა  

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 
2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 

  

განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების რაოდენობა 

221   236 ლარი  5 %   

 სახელშეკრუ

ლებო 

პირობების 

დარღვევა 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და მყარი ნარჩენების გატანა, მწვანე 

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების  მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და  და 19  ადმინისტრაციული ერთეულის სანიტარული წესრიგის 

შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის 

დასახლებული ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დაბაში  კეთილმოწყობითი 

და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა; 

დასვენებისთვის გაუმჯობესებული გარემოს შექმნა. 
 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დასუფთავება და ნარჩენების 

გატანა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

0301 
1,309.5     1,440.5     1,584.5     1,742.9     6,077.4 



 
 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 
წლის განმავლობაში გატანილი 

ნარჩენების მოცულობა 
14400 მ3 15500 მ3  მ3 7.6% 

სპეც.ტექნიკის 

გაუმართაობა  

2 
 ყოველდღიურად დასუფთავებული 

ტერიტორიის ფართობი 
55 60  ჰა  9%    

3 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

განთავსებული ნაგავშემკრები 

კონტეინერები   

450  

  

500  

  

ცალი  

  

7 

  

დაზიზნებული 

კონტეინერები.  

  

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი მწვანე 

ნარგავების 

მოვლა-

პატრონობა  

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

03 02  
219.2     240.9     265.0     295.0     1,020.1 

პროგრამის  

განმახორციელებელ 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“  

პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში გამწვანებული სივრცეების მოწყობა  

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ერთწლიანი ყვავილებისა და სხვადასხვა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვის 

ღონისძიებები. მოეწყობა მწვანე საფარი. დაირგვება 2000 ერთეული ერთწლიანი ყვავილი, 300 ერთული სხვადასხვა 

მრავალწლიანი ხე-ბუჩქების დარგვა. 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ 

პროგრამის მიზანი 
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

პროგრამის აღწერა  

     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი  ნარჩენების შეგროვება, 

ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. დაბის, პატარა ხარაგაულისა და სოფლების ტერიტორიული ერთეულის 

ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა-

დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება დაბასა და პატარა ხარაგაულში მცხოვრები   3426   კომლიდან და  მუნიციპალიტეტის 19 

ტერიტორიულ ერთეულის მოსახლეობიდან. ასევე ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სულ 250-მდე 

ობიექტიდან.   

    პროგრამის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს წყალანირების ჯგუფი, რომელიც ემსახურება დაბისა და პატარა ხარაგაულის 

ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების, როგორც დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრას, ასევე მცირე ზომის 

ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

სანიაღვრე არხების გაწმენდას წელიწადში 2-ჯერ მაინც, შემოდგომასა და გაზაფხულის სეზონზე, ასევე ახალი არხების მოწყობას 

საჭიროების მიხედვით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა(ა)ი.პ-ს წესდებით განსაზღვრული აქვს ზამთრის სეზონზე 

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალური, სასოფლო და საუბნო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.ასევე 

მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნულ გზებზე ჩამოშლილი მიწისა და ქვა-ღორღისაგან გაწმენდა, რომელსაც ემსახურება 

1(ერთი)ერთეული გრეიდერი, ერთი თვლებიანი ტრაქტორი და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ტექნიკის დაქირავება. 

    2023-2026 წლებში წინამდებარე პრიორიტეტული სამოქმედო გეგმით  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში  ნარჩენების მართვაში 

უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები და მიღწეული უნდა იქნას შემდეგი მაჩვენებლები:                                                                                          

1.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების 100%-ით შეგროვება და გატანა 

ნაგავსაყრელში 2026 წლისათვის, როგორც დაბის, ისე 19 სასოფლო ტერიტორიული ერთეულიდან. 

2. ქაღალდის, პლასტიკატის, მინისა და მეტალის წარმოქმნისსეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება-დანერგვა 2023-2026 წლებში. 

3. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელში განთავსების შემცირების მიზნით კომპოსტირების საპილოტე პროგრამის 

განხორციელების დაწყება 2023-2026 წ.წ 

4. სპონტანურად წარმოშობილი სტიქიური ნაგავსაყრელების ყოველ წლიური ლიკვიდაცია. 

5. კერძო და საჟარო სექტორების თანამშრომლობის მიზნით საერთო ინტერესების იდენტიფიკაცია. 

6. კერძო და საჯარო სექტორებიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება. 

7. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ,მისი ჩართულობით დასუფთავების აქციების ორგანიზება 2023-2026 წ. წ 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 12 -  მდგრადი მოხმარება და წარმოება 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისების 

ეფექტური მართვა. 



 
 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 15 -         დედამიწის 

ეკოსისტემები 

  
გენდერული  არა  

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 
უზრუნველყოფილია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა  

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 
2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილები

ს ალბათობა  

შესაძლო 

რისკები 

1 
დარგული ერთწლიანი  ყვავილების 

რაოდენობა   
1850 2000 ცალი 8% 

კლიმატური 

პირობები  

2 
 დარგული მრავალწლიანი ხე-

ბუჩქების რაოდენობა  

55 

  

  

60 

  

  

ცალი 

  

  

9% 

  

  

 კლიმატური 

პირობები 

  

  

 

 

 

 

განათლება   

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება 

ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში 

განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით 

უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს 

სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მიუსაფარი ცხოველების 

მოვლა-პატრონობა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

 03 03 
18.0     18.0     18.0     18.0     72.0 

პროგრამის  

განმახორციელებე

ლი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“  

პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა 

პროგრამის აღწერა  
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უპატრონოდ 

დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების 

მიზანი (SDG), 

რომლის 

მიღწევასაც 

ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები 

გენდერული   არა 

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების  დაცვის მიზნით უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების 

პოპულაციის მართვა 

 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეუ

ლი 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

% 

შესაძლო რისკები 

1 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი  

მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა  
100  108 

ერთეუ

ლი 
5% 

არშემდგარი 

ტენდერები .   



 

 
 

 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 

ცდომი

ლების 

ალბათ

ობა (%) 

შესაძლო რისკები 

1 
 დამატებით სათანადოდ აღჭურვილი 

ბაღების ოდენობა 
15-მდე საბ ბაღი  18-მდე საბ. ბაღი  რაოდენობა   5% 

არშემდგარი 

ტენდერი  

2 

სტანდარტის შესაბამისი მზაობის 

მქონე 2-3; 3-4; 4-5;  და 5-6 (სასკოლო 

წლის ბავშვების)  

2-2 წლის 90; 3-

4 წლის 100; 4-5 

წლის153; 5-6წლის 

180 

საბაზისო 

მაჩვენებლების 

შენარჩუნება  

 რაოდენობა 3%  
ბავშვების 

აღქმადობა  

3 
 სერთიფიცირებული აღმზრდელების 

ოდენობა 
0  50  რაოდენობა  4%  

 აღმზრდელთა 

სუბიექტური 

დამოკიდებულება 

4 

  სურსათის უვნებლობის მიერ 

ჩატარებული კვლევის შედეგად 

მიღებული შენიშვნების რაოდენობა 

2  
მინიმუმამდე 

დაყვანა  
 რაოდენობა 0  

ინსპექციის 

სამსახურის მიერ 

წარმოდგენილი 

სუბიექტური 

დამოკიდებულება.  

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  

(სკოლა -ინტერნატი) 

2023 წელი 
2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ 

04 05 115.0     126.5     139.2     153.1     533.8 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი  

პროგრამის მიზანი 

მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის პანსიონური ტიპის მომსახურეობის დაფინანსება   

პროგრამის დასახელება  

კოდი სკოლამდელი 

დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 

2023 წელი 
2024 

წელი 
2025 წელი 

2026 

წელი 
სულ  

 04 01 
2,200.0     2,420.0     2,662.0     2,928.2     10,210.2 

პროგრამის  

განმახორციელებელი 
ა.ა.ი.პ.  ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება  

პროგრამის მიზანი 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო 

პროცესისათვის ხელშეწყობა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება და სკოლისათვის 

მომზადება 

პროგრამის აღწერა  

სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია ბავშვების ინტელექტუალური, ფიზიკური განვითარების, 

შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირების ხელშეწყობა, ასევე ხელს უწყობს ინდივიდიალური და 

ესთეტიკური გემოვნების აღზრდას.   2023 წლისათვის ხარაგაულის მუნციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა 

გაერთიანებაში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი 523 აღსაზრდელით და სკოლისათვის მზაობის 1 ჯგუფი. 

დაერთიანებაში 2023 წელს დასაქმებული იქნება 279 თანამშრომელი. დასაქმებულ თანმშრომელთა შორის 22 მამაკაცია  

დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე.          პროგრამის მიზანია სტანდარტების შესაბამისად სააღმზრდელო 

მეთოდოლოგიის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით კვებით 

უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი 

და სხვა) მოწყობა-განვიტარება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის 

ამაღლება.სახანძრო უსაფრთხოებისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. აღმზრდელების კვალიფიკაციის დონის შსწავლა 

გაანალიზება საჭირო კურსების მომსახურების შესყიდვა. სამზარეულებისა  და საწყობების შესაბამისად მოწყობა, 

მზარეულების გადამზადება. ახალი და მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს 

დაცვა. 

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

 

     მიზანი: 4 ხარისხიანი განთლება 
გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის 



 

 
 

 

პროგრამის აღწერა  

  ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო 

და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს 

პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  

  ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, 

პანსიონში ღამეს ათევს  12 მოსწავლე. მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა 

მოკლებული ბავშვები.  საჯარო სკოლის 48 თანამშრომელიდან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, 

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში 

სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს 

უწევს დახმარებას, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა  მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს.  ბავშვებს რეგულარულად 

უტარდებათ  უფასო სამედიცინო გამოკვლევა,  სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ:    

სტილისტის პროფესიას, კერვას,  კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს.  

დაცულია  მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს 

სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა. 

აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები ხმარდება არამარტო სკოლის შიგნით არსებულ 

სასკოლო საზოგადოებას არამედ მთლიანად თემს, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და  აქტიური მოქალექეების 

ჩამოყალიბებისათვის. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 4: ხარისხიანი განათლება 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან პანსიონური ტიპის 

მომსახურეობა   

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი

) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომი

ლების 

ალბათ

ობა (%) 

შესაძლო რისკები 

1 

პანსიონის მომსახურეობით მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

  

12  

  

12  

  

მოსწავლე  

  

5% 

  

მოსწავლეთა დაბალი 

მომართვიანობა  

 

პროგრამის  

კოდი 
 სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა 

(მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

 04 06 
215.0     236.5     260.1     286.1     997.7 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი  

პროგრამის მიზანი 
მოსწავლე-ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და მათი შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის 

ამაღლება 

პროგრამის აღწერა  

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, 

ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის, ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და 

საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური 

საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან  არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“. წრეებში 

ბავშვები გაერთიანებული არიან თავისის სურვილის მიხედით. მოსწავლე-ახალგაზრდების სახლი ხელს უწყობს ბავშვებში 

სამოქალაქო ცნობიერების და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. მისი უმთავრესი მიზანია პიროვნების 

ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური 

საჭიროების მოზარდთა  საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო- 

სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების 

განხორციელება. 

                           

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

მიზანი:  4  ხარისხიანი განათლება  გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო სხვადასხვა  შემეცნებით და 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩასართავად და უნარების განვითარებისთვის 

   

 

 

 

 



 

 
 

 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ 

დაგეგმილი ღონისძიებების რაოდენობა  
         20 30 რაოდენობა 5%    

2 
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა გასვლით 

კონკურსებსა და აქტივობებში 
5           10 რაოდენობა  5%   

3 საზაფხულო ბანაკის მოწყობა 1           1 ერთეული 5%   

4 
 წრეებით მოსარგებლე 6-დან 18 წლამდე 

ბენეფიციარების რაოდენობა  

 248 (მათ 

შორის გოგო%, 

ბიჭი %) 

 270 (მათ შორის 

გოგო%, ბიჭი 

%) 

 მოსწავლე  5%   

 

 

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 
 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად 

აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. 

ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური 

თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული 

სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა 

შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

წახალისების მიზნით ხდება საჭირო ღონისძიებების ორგანიზაციულ-ფინანსური მხარდაჭერა. ამ 

მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე 

კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. 

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი 

 სპორტის განვითარება  

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

05 01  
650.0     703.0     771.8     847.0     2,971.8 

პროგრამის განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური   

პროგრამის მიზანი 
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამა ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარებას, სპორტისა და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული 
განვითარება; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და 
რეაბილიტაცია. პროგრამა მოიცავს 3 ქვეპროგრამას. 

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა 

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა   

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის 

სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 



 

 
 

 

1 

სპორტული წრეების ბენეფიციართა 

რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე)  

450 (მათ 

შორის ბიჭი%, 

გოგო%)  

450 (მათ 

შორის ბიჭი%, 

გოგო%) 
რაოდენობა   5%  

დაბალი 

ჩართულობა  

2 
მწვრთნელების რაოდენობა  

27 (მათ 

შორის 

ქალი%) 

27 (მათ 

შორის 

ქალი%) 
     

3 
სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა 600 650 

რაოდენობა       

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 

2023 

წელი 
2024 წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

 05 01 01 
10.0     15.0     20.0     25.0     70.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური   

ქვეპროგრამის მიზანი 
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და 
სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა; სპორტსმენების მონაწილეობას 
ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში 

ქვეპროგრამის აღწერა  

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული 
ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის      უწყვეტობის      შენარჩუნება;   
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტული ღონისძიებების დაგეგმარების დროს გათვალისწინებულია როგორც 
ბიჭების, ასევე გოგონების საჭიროებები და ხელი ეწყობა მათ ჩართულობას.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა 

მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა   
გენდერული                დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები 

მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისა და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და 

ხელშეწყობილია სპორტსმენთა მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში; 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი (მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომი

ლების 

ალბათ

ობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
ჩატარებული ღინისძიებების 

რაოდენობა  

 საშუალო წლიური 

მონაცემი 

სპორტული  25 

საბაზისო მაჩვენებელის 

შენარჩუნება  
რაოდენობა  5% 

მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

2 
 სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული 

ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა 

წლუირად 

საშუალოდ 600 

ბავშვი და მოზარდი 

(გოგონა 25%, ვაჟი 

75%)  

საბაზისო მაჩვენებელის 

შენარჩუნება და 

გაუმჯობებსება 

რაოდენობა  5% 
მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

3 

 რეაბილიტირებული და ახლად 

აშენებული სპორტული მოედნების 

რაოდენობა 

 15 

საბაზისო მაჩვენებელის 

შენარჩუნება და 

გაუმჯობებსება 

რაოდენობა  5% 
მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი  სპორტისა და შიდა 

ტურიზმის 

ხელშეწყობა 

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

05 01 02  
580.0     638.0     701.8     772.0     2,691.8 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი 

ქვეპროგრამის მიზანი 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის 

მხარდაჭერა; მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება    

 



 

 
 

 

ქვეპროგრამის აღწერა  

წლის განმავლობაში სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, 

ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი);  კალათბურთი (95 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (14 ბავშვი); ჭადრაკი და 

შაში (14 ბავშვი);  ძიუ-დო (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (18ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  

ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (18 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (48 ბავშვი); სპორტული 

კარატე (22ბავშვი); მკლავჭიდი (18 ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, 

კიცხში, ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში. სულ ცენტრში სპორტის 

სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე,მათ შორის 61 არის გოგო და389 არის ბიჭი, რომელთაც სამწვრთნელო 

პროცესი უტარდებათ კვირაში    4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 72 ადამიანი,  15 ქალი და 57 

მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან  45 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 

მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას 

ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე 

საზღვარგარეთ. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა  მომზადების 

ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.   სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის 

მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა, ხარაგაულელი 

პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე, დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის 

ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ 

მხატვართა კონკურსი.                                                                                                                                  

- უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;                                                                                                                 

 - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;                                                                  

 -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური 

შესაძლებლობები;         

 - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება      

 -ანდრიაობის ღონისძიება                                                                                                                                                                                                          

- ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება           
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი: 5 - გენდერული თანასწორობა     

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა 

გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და უზრუნველყოფილია 

სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და 

ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის; ხარაგაულსა და სხვა მუნიციპალიტეტებში 

მცხოვრები მოსახლეობისა და განსაკუთრებით მოზარდების ცნობადობის ამაღლება ხარაგაულის 

ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 
2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი (მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 

 სპორტული წრეების 

ბენეფიციართა (ბავშვთა) 

რაოდენობა 

450 ბავშვი და მოზარდი 

(მათ შორის ბიჭი 87% , 

გოგო 13%) 

  

460 ბავშვი და მოზარდი 

მათ შორის ბიჭი 81% 

გოგო 19%  

  

რაოდენობა 

  

  

5% 

 

დაბალი 

ჩართულობა  

2 

სპორტულ ცენტრში არსებული 

სპორტის სახეობების რაოდენობა 

ფუნქციონირებს 13 

სახეობა 

დაგეგმილია სპორტის 

სახეობებიოს დამატება, 

მაგ: მძლეოსნობა 

რაოდენობა 3% 
  

3 სპორტული ღონიძიებების 

რაოდენობა (სპორტულ 

ტურნირებში მონაწილება) 

2022 წელს სკოლოს 

აღსაზრდელები 

მონაწილეობას მიიღეს 

რანაკლებ 55 სპორტულ 

ღონისძიებაში 

2023 წელს სკოლოს 

აღსაზრდელები 

მონაწილეობას 

მიიღებენ         

არანაკლებ 65 სპორტულ 

ღონისძიებაში 

რაოდენობა 10% 

დაბალი 

ჩართულობა 

4 

ტურისტული ღონისძიებების 

რაოდენობა 

2022 წელს სკოლის 

აღსაზრდელებმა და  

ხარაგაულელმა 

ახალგაზრდები  

მონაწილეობას მიიღებენ 

30-მდე ტურისტულ 

აღსაზრდელებმა და  

ხარაგაულელი 

ახალგაზრდები  

მონაწილეობას 

მიიღებენ 35-მდე 

ტურისტულ 

რაოდენობა 5%  დაბალი 

ჩართულობა 



 

 
 

 

ღონისძიებებსა  და 

ლაშქრობებში 

ღონისძიებებსა  და 

ლაშქრობებში 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი  სპორტული 

ობიექტების 

რეაბილიტაცია  

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 01 03  
60.0     50.0     50.0     50.0     210.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური;  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება 

ქვეპროგრამის აღწერა 

მოეწყობა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი. ასევე გაგრძელდება სოფელ უბისაში 

ხელოვნურსაფარიანი მინი-სტადიონის მოწყობა, რომლითაც თანაბრად ისარგებლებენ როგორც 

ბიჭები, ასევე გოგონები. კვლავ გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირება. 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, 

ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა 

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა 

 

 

 

გენდერული 

 

 

 

დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი 

ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის (როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების)  

წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული 

მოედნების რაოდენობა 4   4       

2 

სპორტული ობიექტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა  
  

 2000 (მათ 

შორის გოგო 

%) 

  

  

  

 2000 (მათ 

შორის გოგო 

%) 

  

  

  

  

  

  

 10% 

  

  

დაბალი 

ჩართულ

ობა  

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა  

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 02 01 01  
180.0     198.0     217.8     240.0     835.8 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)პი  ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  

ქვეპროგრამის მიზანი 
შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  

შესაბამისი პირობების შექმნა; 

ქვეპროგრამის აღწერა  

სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალება აქვთ დაეუფლონ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას. 

სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული 

მოსწავლეების გამოვლენას; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება 

ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

  

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 4 - განათლება  

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორება 

 

 

გენდერული 

 

 

დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 
ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე 

ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;  



 

 
 

 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა  

სულ-92 

მათ შორის 

გოგო -91 

ბიჭი-1 

სულ-94 

მათ შორის 

გოგო -89 

ბიჭი-5  

 რაოდენობა  5% 
დაბალი 

ჩართულობა  

2 

სამუსიკო სკოლის მიერ მულიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული 

ღონისძიებები  

10  12  რაოდენობა   5%   

3 

სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალში 

მონაწილეობა    7  8 რაოდენობა  10%    

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 კულტურისა და ხელოვნების 

ხელშეწყობა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 02 01 02  
900.0     988.3     1,085.4     1,192.3     4,166.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა.ა.ი.პ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი  

ქვეპროგრამის მიზანი 
კულტურული და სახელოვნებო ჯგუფების  ხელშეწყობა და სახელოვნებო  ნიჭით  დაჯილდოებული  პირების 

გამოვლენა;  მივიწყებული   ფოლკლორული  სიმღერებისა და ცეკვების  აღდგენა  და შენარჩუნება;  

ქვეპროგრამის აღწერა  

კულტურის და ხელოვნების ცენტრი ხელს უწყობს ღვაწლმოსილი  ხელოვანი  ადამიანების  წარმოჩენას; ორგანიზებას 

უწევს ლიტერატურულ-თეატრალური  წარმოდგენების გამართვას და ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და 

განვითარებას; ცენტრის საქმიანობა ასევე მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივებას;  

 

კულტურის და ხელოვნების ცენტრი  მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით: 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშო, 1 

პატარა ხარაგაულისა და 22 სასოფლო განყოფილება. ბიბლიოთეკები ეწევა როგორც წიგნით მომსახურებას ასევე 

საინფორმაციო მომსახურებას.   წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196590 ერთეულს, მკითხველთა ოდენობა შეადგენს 

4740.  დასაქმებულია 40 თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოთი.   უდიდესია ბიბლიოთეკების  როლი  საზოგადოების  ინფორმირებულობის,  მეცნიერების,  კულტურის, 

განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ბიბლიოთეკა ატარებს   სხვადასხვა   ინტელექტუალურ   

ღონისძიებას: აწყობს   ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე 

შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის 

თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს  საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული 

ბიბლიოთეკისა და საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.  

ინოვაციების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 180 მდე  ადამიანი. 

დაინტერესებულ პირებს სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, 

ასევე ,,ლეგო რობოტების ‘’ აწყობა და პროგრმირება. ინოვაციების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ტექნო-პარკთან.  

შშმ პირთა რესურცენტრი უკვე მე-5 წელია არსებობს კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე. ბენეფიციართა 

რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, რომლებიც  პროექტში ჩართულები არიან როგორც დაბა ხარაგაულიდან ასევე 

სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ ბრაილის შრიფტით ბეჭდვა, აითვისონ ადაპტირებული 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, შეისწავლონ სამაგიდო თამაშები და ა.შ. პროექტი შესაძლებლობას აძლევს 

ბენეფიციარებს საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. 

   ადგილობრივი    მუზეუმები    -    ხელს    უწყობენ    ახალგაზრდებში    ინტერესების   გაღვივებას ზოგადად 

ეროვნულიფასეულობების, ისტორიული ძეგლებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი 

ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს მუნიციპალიტეტში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ 

სტუმრებში. ექსპონატების რაოდენობა შეადგენს 10998 ერთეულს, ვიზიტორთა რაოდენობა - 836. მუზეუმი 

ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძებებს: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები, პატარა 

რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", შემოდგომა იმერეთში,  ევროპის მემკვიდრეობის 

დღეები,  ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი 

ექსპედიციები, მუზეუმების ღამე, ეროვნული სამოსის დღე   და ა.შ 

  



 

 
 

 

ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. თეატრი აქტიურ 

მონაწილეობას იღებს  ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საფესტივალო ჩვენებებში. იგეგმება  2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის 

აღდგენა, სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები 

იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. აღსანიშნავია ყველა ასაკის  

ხარაგაულელი მაყურებლის სიყვარული და ინტერესი სპექტაკლების მიმართ.  

 

რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც 

მუნიციპალიტეტში, ისე მის გარეთ. დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და 

საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ ,,გამა"-ს და 

ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი"-ს გამართვა აღსანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები 

იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. 

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, 

რომლებიც მონაწილეობენ  ფოლკლორულ  ფესტივალებსა  და  კონკურსებში,  აწყობენ  გასტროლებს უცხოეთში, 

მართავენ  გასვლით    კონცერტებს    ხარაგაულის     რეგიონის    სხვადასხვა სოფლებში.  
გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

 მიზანი 4  - განათლება  

მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

შედეგი 1: ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, 

შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა 

და პოპულარიზაციისთვის;  

 

შედეგი 2: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების 

დაინტერესება და სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია,   კულტურული   მემკვიდრეობის   უძრავი   და   მოძრავი   

ძეგლების შენარჩუნება    და   პოპულარიზაცია;    მოწესრიგებულია    კულტურული    მემკვიდრეობის ძეგლების   

აღრიცხვიანობა   და   ხელშეწყობილია   მონუმენტური   სახვითი   ხელოვნების ძეგლების განთავსება; 

 

შედეგი 3: უზრუნველყოფილია   ბიბლიოთეკების   უწყვეტი   ფუნქციონირება   და   ელექტრონული ბიბლიოთეკების   

განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი  ლიტერატურის  პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო  წიგნადი  ფონდის  განახლება და 

წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის. 

 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი

) 

2023 წელი 

(მიზნობრივ

ი 

მაჩვენებელი

) 

ზომის ერთეული 

ცდომი

ლების 

ალბათ

ობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

შედეგი 1: 

კულტურის სფეროში ჩატარებული 

ღონისძიებები 

ს რაოდენობა  

25 28   რაოდენობა  5% 
ღონისძიების 

გაუქმება  

კულტურულ 

ღონისძიებებში 

დამსწრეთა  

რაოდენობა  

7500   10000-მდე   რაოდენობა 10%  
ღონისძიების 

გაუქმება 

კულტურული და სახელოვნებო წრეების 18 

წლამდე ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა 

(ბიჭი/გოგო) 

ბიჭი- 81 

გოგო-112 

 

ბიჭი-90 

გოგო-118 

ბიჭი-95 

გოგო-125 
5% დაბალი ჩართულობა 

შედეგი 2:  

მუზეუმებში 

ვიზიტორთა 

რაოდენობა  

1000-მდე  1200-მდე  რაოდენობა  5%  დაბალი ჩართულობა 

მუზეუმში ჩატარებული ღონისძიებების 

რაოდენობა 
8-მდე  10-მდე ღ რაოდენობა 5% 

ღონისძიებების 

გაუქმება  

თეატრების  მიერ 

დადგმული 

სპექტაკლების 

რაოდენობა  

5 პრემიერა  7-მდე   რაოდენობა 5%  
ღონისძიების 

გაუქმება  



 

 
 

 

შედეგი 3:  

 

ბიბლიოთეკებით მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

5000-მდე 

მოსარგებლე 

მინიმუმ 

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შენარჩუნება 

ან ზრდა 

რაოდენობა 8% 
არშემდგარი 

ტენდერი 

ბიბლიოთეკებში ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 
30-მდე  35-მდე  რაოდენობა 5% 

ღონისძიების 

გაუქმება 

შშმ პირთა რესურსცენტრით 

მოსარგებლეთა რაოდენობა 
25-მდე  28-მდე  რაოდენობა 8% დაბალი ჩართულობა 

ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 
200-მდე  

მინიმუმ 

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შენარჩუნება 

ან ზრდა 

რაოდენობა 5% დაბალი ჩართულობა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი  ფოლკლორის 

ხელშეწყობის 

პროგრამა   

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 02 01 03   
22.8     25.1     27.6     30.4     105.9 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 

ქვეპროგრამის მიზანი სალოტბარო საქმის პოპულარიზაცია და ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  

ქვეპროგრამის აღწერა  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სორის 

2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ 

ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი 

მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების 

ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 4 -  განათლება  

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა  

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 
უზრუნველყოფილია სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების ჩართულობა სსიპ საქართველოს 

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
სალოტბარო სახლის მოსწავლეთა 

რაოდენობა  
   რაოდენობა  5%   

2 

სალოტბარო სკოლის მიერ 

მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ჩატარებული კულტურული 

ღონისძიებები  

1 1 რაოდენობა   5%  

3 

სალოტბარო სკოლის მიერ ფესტივალში 

მონაწილეობა    1   1 
რაოდენობა  

  

10%  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი კულტურის 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 02 02   
10.0     15.0     20.0     25.0     70.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა  სამსახური 

 

ქვეპროგრამის მიზანი 
კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში 
მოსახლეობის ჩართულობა 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე 
ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-
შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და 
ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; 

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით 

ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 

დასახლებები გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის 

კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში 

მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 15  

საბაზისო 

მაჩვენებელის 

შენარჩუნება  

  5% 
მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

2 
კულტურულ პროგრამებში ჩართული 

მოსახლეობის რაოდენობა  
3000 

საბაზისო 

მაჩვენებელის 

შენარჩუნება და 

გაუმჯობებსება 

  5% 
მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

3 

 სამოყვარულო თეატრის სპექტაკლების 

რაოდენობა 

  

20 

  

საბაზისო 

მაჩვენებელის 

შენარჩუნება და 

გაუმჯობებსება 

  

  
 5% 

  

მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

  

 

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი  მოქალაქეთა ჩართულობისა და 

ინფორმირების ხელშეწყობის 

პროგრამა 

2023 

წელი 
2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

05 03  
84.5     93.0     102.2     112.5     392.2 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა  ჩართულობისა  და  ინფორმირების  მუნიციპალური  ცენტრი“  

პროგრამის მიზანი ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობის  განხორციელებაში  მოსახლეობის  ჩართულობის  გაზრდა 

პროგრამის აღწერა  
საცნობარო  და  სხვა  სახის  საგამომცემლო  საქმიანობის  ხელშეწყობა.   გაზეთ   „ახალ  ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა  

და  მასალების  განთავსება,  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ნორმატიული  სამართლებრივი  აქტების  გამოქვეყნება. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

მიზანი  16. მშვიდობა,  სამართლიანობა  და  

ძლიერი  ინსტიტუტები 
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

ბეჭდური  გამოცემის  საშუალებით  უზრუნველყოფილია  მოსახლეობის  ინფორმირება  მუნიციპალიტეტის  

საქმიანობის,  დაგეგმილი  და  განხორციელებული  პროგრამების  შესახებ.  

 



 

 
 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

1  გამოცემული გაზეთების  რაოდენობა 92  98  
გაზეთების  

რაოდენობა  
5%  

დაბალი 

მოთხოვნა 

2 

ცხელ  ხაზზე  შემოსული  ზარების  

რაოდენობა 

  

  

 88 

  

  

92  

  

  

ზარების  

რაოდენობა  

  

  

 2% 

  

  

დაბალი აქტივობა 

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

 05 04 
20.0     30.0     30.0     30.0     110.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

პროგრამის მიზანი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. 

კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა 

მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-

გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს     

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების კანონით ნებადართული აქტივობების  მხარდაჭერა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი (მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 მოსარგებლე რელიგიური 

ორგანიზაციები 

1   1 

  

რაოდენობა   

  

  

 

პროგრამის დასახელება  

კოდი 
 ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერა   

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

05 05    
12.0     15.0     20.0     20.0     67.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

პროგრამის მიზანი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვა  

პროგრამის აღწერა  

ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი   შესაძლებლობების  სწორად გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, 

მათი ინიციატივების წახალისება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა 

გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან 

ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური, 

ქორეოგრაფიული და ვოკალური  ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 4 - განათლება 

მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა 

მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი 

ინსტიტუტები 

გენდერული  არა 



 

 
 

 

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების 

მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში  

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
მუნიციპალურ პროექტებში ჩართული 

ახალგაზრდების რაოდენობა 
500 

საბაზისო 

მაჩვენებელის 

შენარჩუნება  (მათ 

შორის გოგო50%, 

ბიჭი50%) 

  5% 

პანდემია, 

მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

2 ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  15 

საბაზისო 

მაჩვენებელის 

შენარჩუნება და 

გაუმჯობებსება 

  5% 

პანდემია, 

მოსწავლეთა 

მომართვიანობა  

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 

არსებული რესურსების ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აქტიურად  განაგრძობს სოციალურად 

დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფას. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერითა და  მუნიციპალიტეტის 

საკუტარი სახსრების თანადაფინანსებით  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით 

სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას  გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

პროგრამის/ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

06 01  
220.0     231.7     244.6     258.7     955.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი  

პროგრამის მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და 

სანიტარულეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი 



 

 
 

 

პროგრამის აღწერა 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული 

რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან 

ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში 

მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში 

არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში 

სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის 

ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების 

დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და 

კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის 

სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით 

განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო 

მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების 

გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) 

„ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების 

განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ 

დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე 

ზედამხედველობა) 

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში 

სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

პროგრამა 

მოსახლეობაში  სხვადასხვა გადამდები 

დაავადებების რისკების შემცირება  

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და 

სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება  

გენდერული  არა  

მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში 

დროული ჩართვა, ელიმინაცია. 

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 

1 
იმუნიზაციის ღონისძიებები 

გრიპის ვაქცინა  
3000   3000 დოზა  5%  

აცრის შემდგომ 

განვითარებული 

არასასურველი 

მოვლენები 

  

2 
იმუნიზაციის ღონისძიებები 

ანტირაბიული   
 3000 3000  დოზა  5%  

აცრის შემდგომ 

განვითარებული 

არასასურველი 

მოვლენები 

  

3 

ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის 

C ჰეპატიტის ადრეულ 

გამოვლენილ პროგრამემში 

ჩართული ბენეფიციარების რ-ბა  

მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 15% 

ჩართულია 

პროგრამაში  

საბაზისო 

მაჩვენებლების 

შენარჩუნება ან 

გაზრდა  

  5%  

დამოკიდებულია 

ადამიანთა ნებასა 

და კვლევის 

მასშტაბურობაზე  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  კოდი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  



 

 
 

 

06 03 01  

 სამკურნალო და 

საოპერაციო 

ხარჯებით დახმარება 

470.0     510.0     520.0     530.0     
2,030.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების 

ანაზღაურებაში დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას, 

კერძოდ: 

ა)ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, 

რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ონკოლოგიური 

დაავადების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე; 

ბ)სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება 500 ლარამდე; 

გ)იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე; 

დ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; 

ე) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;  

ვ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული 

ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; 

ზ)ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, 

რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს. 

ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა  
გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 3- ჯანმრთელობა და 

კეთილდღეობა 
გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური რისკებისგან დაცვა, ჯანდაცვის 

ძირითადი სერვისების  და მედიკამენტების მისაწვდომობა  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 
2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 1000 

მოქალაქე, მ.შ. 60% 

ქალი, 40% კაცი  

 1200 რაოდენობა  5%   მომართვიანობა 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

 შშმ პირთა  დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 03  
80.0     80.0     80.0     80.0     320.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი  სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის 

პირების კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის  და/ან პროცესორის და 

მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის 

ოდენობით. 2. 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის 

თანადაფინანსება  1200 ლარის ფარგლებში.  3. შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური 

შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით.4.  აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე 

ბავშვების დიაგნოსტიკის დაფინანსება.  5.  შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, 

საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 3- ჯანმრთელობა და 

კეთილდღეობა 

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა 

 მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა 

გენდერული  დიახ  

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ფუნქციური დამოუკიდებლობის ზრდა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შშმ ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი 

სერვისების  და მედიკამენტების მისაწვდომობა  

 



 

 
 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 100 

მოქალაქე, მ.შ. 60% 

ქალი, 40% კაცი  

 110 რაოდენობა  2%   მომართვიანობა 

2 
ჩატარებული ღონისძიების 

რაოდენობა 
არ ჩატარებულა 2 რაოდენობა  1 

გარე 

ფაქტორები  

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  ერთჯერადი 

ფინანსური  

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

06 03 04  
186.0     380.0     400.0     420.0     1,386.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება 

 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის 

გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს,  ფინანსურ დახმარებას.  

დახმარების ოდენობა  განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.  
გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1- სიღარიბის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრა 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
უკიდურეს სიდუხჭირეში მყოფი მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

დასახელება 

2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ 

პირთა რაოდენობა 

საშუალოდ 2000 

მოქალაქე, მ.შ. 66% 

ქალი, 34% კაცი  

2200 რაოდენობა  2%   მომართვიანობა 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ლეიკემიით 

დაავადებულთა და 

დიალიზზე მყოფი 

პირების დახმარება  

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

06 03 05  
28.0     28.0     28.0     28.0     112.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური  დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა  

 

ქვეპროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის 

ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 3- ჯანმრთელობა და 

კეთილდღეობა 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

 ხელშეწყობილია დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის  სასიცოცხლო მნიშვნელობის 

მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა   

 



 

 
 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

 14  (მათ შორის 

78%კაცი, 22% 

ქალი 

14 რაოდენობა  2  

 ბენეფიციარის 

გარდაცვალება ან 

ახლის ჩამატება 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
 მრავალშვილიანი 

ოჯახების დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 06  
45.0     45.0     45.0     45.0     180.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება 

წელიწადში ერთხელ  თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით   

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;                                                                                  

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;                                            

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 100 

ოჯახი 
100 რაოდენობა  2 % 

მრავალშვილიან

ი ოჯახის 

რაოდენობის 

ცვლილება 

 
 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  მარტოხელა მშობლების  

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 07  8,0 8,0  8,0  8,0   32,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა 

 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, 

რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 50 ლარით.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;                                                                                  

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;                                            

 

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია მარტოხელა მშობლების  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა და მათი ფსიქო-

სოციალური მხარდაჭერა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 
10  

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შებარჩუნება 

რაოდენობა  1 % 

მოქალაქეთა 

მომართვიანო

ბა 

 



 

 
 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 მარჩენალდაკარგული 

და რეინტეგრირებული 

ახალგაზრდების 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 
2026 

წელი 
სულ  

06 03 08  30,0 30,0  30,0  30,0  

 120,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა:  

1. 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. 

2. ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება. 

 დახმარება განისაზღვრება თვეში 50  ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.  
გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;                                                                                  

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;                                                                             

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

21 წლამდე ასაკის მაჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების მატერიალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 50 

ბენეფიციარი 
50 რაოდენობა  2 % 

მოქალაქეთა 

მომართვიანო

ბა 

 
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
 ყოველთვიური 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 09 
60.0     65.0     65.0     65.0     255.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება 

 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან:  

1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები;  

2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული უსინათლოები;  

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.   

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;                                                                                   

 
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით კომუნალური და სხვა  

გადასახადების  უზრუნველყოფისთვის 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 



 

 
 

 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 
საშუალოდ 100 

ბენეფიციარი 

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შენარჩუნება 

რაოდენობა  2 % 

ბენეფიციარის 

გარდაცვალებ

ა ან ახალი 

ბენეფიციარის 

დამატება 

 
 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 საქართველოს 

ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის 

ომში დაღუპულთა 

ოჯახების დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 10 8,5 8,5  8,5  8,5  
34,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ 

ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 

მუხლის კრიტერიუმები.2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების 

თანადგომა   

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 
5 ოჯახი 

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შენარჩუნება 

რაოდენობა  1 

დახმარების 

მიმღების 

გარდაცვალებ

ა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
ხანდაზმულთა  

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

06 03 11 
3.0     4.0     4.0     4.0     15.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურიდაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა 

 

ქვეპროგრამის აღწერა 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარება 

საიუბილეოდ  1000  ლარის ოდენობით  

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრა;                                                                                   

 
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო რისკები 



 

 
 

 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 4  

საბაზისო 

მაჩვენებლის 

შენარჩუნება 

რაოდენობა  2 

დახმარების 

მიმღების 

გარდაცვალება ან 

ახალი 

ბენეფიაციარი 

დამატება 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი სადღესასწაულო 

დღეების 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 
2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

06 03 12 
70,0 70,0  70,0  70,0   280,0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურიდაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 

სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური 

მხარდაჭერა 

 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა 

ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ 

ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას 

დაზარალებულებს _ 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის 

საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 200 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან 

დაკავშირებით _ 200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია                                                                                                             

ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.       საკვები 

პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან 

დაკავშირებით.                                                                                                                              

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრა;     

მიზანი 2 - შიმშილის 

აღმოფხვრა                                                                                                                                                          

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

სადღესასწაულო დღეებში ხელშეწყობილია ბენეფიციართა საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და 

მორალური მხარდაჭერა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 250 

ბენეფიციარი 
300 რაოდენობა  2% 

მომართვიანობი

ს მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოციალურადდაუცველ და 

უპატრონო   მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 13 20,0 20,0  20,0  20,0   80,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) 

გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის  გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  

2.უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით. 

პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 

წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზაანი (SDG) 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
 უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება  

 



 

 
 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 
საშუალოდ 65 

ბენეფიციარი 
65 რაოდენობა  2% 

მომართვიანო

ბის 

მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი უკიდურესად გაჭირვებული 

ოჯახების სათბობი მასალით 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 14 
27.4     10.0     10.0     10.0     57.4 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით   

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;  

მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა    

 
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
 სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისათვის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 180 

ბენეფიციარი 
200 რაოდენობა  5% 

მომართვიანო

ბის 

მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
ახალშობილთა ოჯახების 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 15 
24.0     25.0     25.0     25.0     99.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა  

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება 

განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და 

ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. 

სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით  

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;   

 გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი  ახალშობილთა  ოჯახები უზრუნველყოფლი არიან საბაზისო ფინანსური  მხარდაჭერით 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 



 

 
 

 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 

საშუალოდ 140 

ახალშობილის 

ოჯახი 

150 რაოდენობა  5% 

მომართვიანობი

ს მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
გარდაცვლილი დევნილის ან 

ვეტერანის დაკრძალვა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 16 1,0 
1,0 1,0 1,0 

 4,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო 

მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი (SDG), 

რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი  უზრუნველყოფილია გარდაცვლილ დევნილთა/ვეტერანთა  სარიტუალო მიმსახურების დაფინანსება  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 4 4 რაოდენობა  1 

მომართვიანობის 

მაჩვენებელი 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული 

და/ან მძიმე საცხოვრებელი 

პირობების მქონე ოჯახების 

დახმარება, უსახლკაროთა და 

ძალადობის მსხვერპლთა ბინის 

ქირით უზრუნველყოფა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 17 
150.0     150.0     150.0     150.0     

600.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი 

პირების დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა 

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის  საფუძველზე შესაბამისი კომისია 

შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   

დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების 

კატეგორიების შესაბამისად.   2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლის  

სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა;  მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა;  
გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ან/და მძიმე სახოვრებელი 

პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის  და  ძალადობის მსხვერპლთათვის  მინიმალური საცხოვრებელი პირობების 

შექმნა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 



 

 
 

 

1 
 დახმარების მიმღებ პირთა 

რაოდენობა 
140 160 რაოდენობა  5% 

მომართვიანობის 

მაჩვენებელი 

2 უსახლკაროთა ბაზის შექმნა 
დაწყებულია 

ბაზის შექმნა 

ბაზაზე მუშაობა 

გაგრძელდება 

2023 წელს 

რაოდენობა  
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი  

 

უფასო სასადილო 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ 

06 03 18 210.0     230.7     253.5     278.5     972.7 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი 

ქვეპროგრამის მიზანი 

 
სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული, სოციალურად 

დაუცველი: მოხუცების, შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების მორალურ და ეკონონიკურ მხარდაჭერას. მოქალაქეთა 

ცხელი სადილით უზრუნველყოფას  კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო 

დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი  საკვების 

მიწოდება კვირაში ორი დღე ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში   დახმარება უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად 

ჯგუფებზე საკვები პროდუქტებით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომართვიანობის 

შემთხვევაში. ასევე სამსახურის ბაზაზე გახსნილია სოციალური 

სამრეცხაო და სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ სამრეცხაოს სერვისით დარგებლობა. აღსანიშნავია, რომ ეს სერვისი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის.  

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის 

აღმოფხვრა; 
გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
 მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები  ყოველდღიურად უზრუნველყოფილნი არიან ერთჯერადად ცხელი საკვებით 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 
2022 წელი (საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 
ცხელი სადილის მიმღებთა 

რაოდენობა  
140 170 რაოდენობა   მომართვიანობა 

2 
ერთჯერადი დახმარების 

მიმღებთა რაოდენობა 
76 70 რაოდენობა     

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი სოციალურიუზრუნველყოფის 

ობიექტების რეაბილიტაცია,  

ინვენტარითუზრუნველყოფა/ს

აგრანტო პროექტების 

ხელშეწყობა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 19 80,0 

 

100.0 

 

100.0 

 

100.0 
380,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი 
ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და შინმოვლისა  და პერსონალური ასისტენტის   საჭიროების მქონე 

პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება 

ქვეპროგრამის აღწერა 

1.ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  ხელშეწყობა და სერვისის 

მდგრადობის შენარჩუნება. 

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაინერგება შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის   მომსახურება, რომელიც 

ხორციელდება ევროკავშირის საგრანტო პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით   



 

 
 

 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა  გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ხელშეწყობილია ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება,  შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია; 

 უზტუნველყოფილია შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული მისაწვდომობა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებე

ლი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1 
ადრეული განვითარების მომსახურების 

ბენეფიციარები  

30 (მათ 

შორის 

გოგო%, 

ბიჭი%) 

30 (მათ შორის 

გოგო%, ბიჭი%) 
რაოდენობა  2% 

მომართვიანობის 

მაჩვენებელი 

2 
შინმოვლის მომსახურების მიმღები 

ბენეფიციარების რაოდენობა 

39 (მათ 

შორის 

ქალი%, 

კაცი%) 

60 (მათ შორის 

ქალი%, კაცი%) 
რაოდენობა 5% 

დაბალი 

მომართვიანობა 

3 
პერსონალური ასისტენტის დახმარების 

მიმღებ პირთა რაოდენობა  

15 (მათ 

შორის 

ქალი%, 

კაცი%) 

40 (მათ შორის 

ქალი%, კაცი%) 
რაოდენობა 5% 

დაბალი 

მომართვიანობა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 

გადაუდებელი 

რეაგირების ქვეპროგრამა 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 20 30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 
120,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის 

მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან 

არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ 

მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში 

საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან ჯანმრთელობას.  განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის 

საფუძველზე მობილური ჯგუფი  აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის 

საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას   

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 3 - ჯანმრთელობა და 

კეთილდღეობა; 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრა 

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შედეგი უზრუნველყოფილია კრიზისული მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დროული დახმარება და საფრთხის 

შემცირება 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 



 

 
 

 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 15 18 რაოდენობა  5 

მომართვიანობის 

მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
ომისა და სამხედრო 

ძალების ვეტერანთა 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 21 
20.0     25.0     25.0     25.0     95.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი  ვეტერანების ფინანსური დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო 

ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. 

დახმარება განისაზღვრება   არაუმეტეს  500 ლარისა.  

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა  გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი ხელშეწყობილია ვეტერანების  ფსიქო-სოციალური და ფინანსური მხარდაჭერა 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის ერთეული 
ცდომილების 

ალბათობა (%) 
შესაძლო რისკები 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 70 80 რაოდენობა  2% 

მომართვიანობის 

მაჩვენებელი 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 

არასრულწლოვანთა 

დახმარება 

2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი სულ  

06 03 22 50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 
200,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური  

ქვეპროგრამის მიზანი კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან 

განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული 

განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის  შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი 

ოჯახების  დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას,   ბავშვების 

ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში,   

ზონალურად, ტრენინგების ჩატარება მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან  სპეც პედაგოგი და 

ფსიქოლოგი     

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის 

მიღწევასაც ემსახურება 

ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრა; 

მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 10 - 

შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული  დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების დახმარებისა  

და  მათი ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის და უზრუნველყოფილია ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების დაცვა 

 



 

 
 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1  დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა 0 30 რაოდენობა  2% 

დაბალი 

მომართვიანობა 

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის 

ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი  მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი 

ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო 

პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს. 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა 

სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო 

გადაწყვეტილებები) მომსახურება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
 კადრების მომზადება-

გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

01 01 04   
20.0     30.0     30.0     30.0     

110.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მუნიციპალიტეტის მერია  

ქვეპროგრამის მიზანი მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება 

განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

 

მიზანი 16 - მშვიდობა, 

სამართლიანობა და ძლიერი 

ინსტიტუტები  

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და  მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 
ტრენინგებში მონაწილე მოსამსახურეების 

რაოდენობა   

  

20  

  

  

25  

  

  

 

 რაოდენობა  

  

  

  

 5%  

  

  

  

 



 

 
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
 წინაპერიოდში წარმოქმნილი 

და ვალდებულებების 

დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინასური 

უზრუნველყოფა 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

01 02 02  
100.0     3.0     3.0     3.0     

109.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ქვეპროგრამის მიზანი 
წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფინასური უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის აღწერა 
ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება  წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები  და 

მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა 

გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზანი 

(SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 16 - მშვიდობა, 

სამართლიანობა და ძლიერი 

ინსტიტუტები  
გენდერული  არა 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე  

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა (%) 

შესაძლო 

რისკები 

1 

წაგებული სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

რაოდენობა   

  

  

  

 1 

  

  

  

 0 

  

  

  

 რაოდენობა  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ქვეპროგრამის დასახელება  

კოდი 
 მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებების 

მომსახურება და 

დაფარვა 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

2025 

წელი 

2026 

წელი 
სულ  

01 02 03  
80.0     80.0     80.0     80.0     320.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  

ქვეპროგრამის მიზანი სასესხო ვალდებულების დაფარვა 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური 

განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი   სესხის-  356 455 ლარის ოდენობით 

რაზედაც გადასახდელი იყო 176.5  ლარის პროცენტი (რომლითაც  შეძენილია ორი 

ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა  და ასი ცალი  ნარჩენების კონტეინერი)  

საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა ხდებადაწესებული გრაფიკის მიხედვით 

წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის  28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ 

ეტაპზე გადახდილი აქვს მუნიციპალიტეტს ხუთი  წლის  გადასახადი სულ 336,4  ათასი 

ლარი, აქედან 178,2 ათ. ლარი  ძირითად სესხზე და 158,2  ათასი ლარი საპროცენტო 

მომსახურეობაზე. 

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 16 - მშვიდობა, 

სამართლიანობა და ძლიერი 

ინსტიტუტები  

გენდერული  არა 

მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში 

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

# ინდიკატორის დასახელება 

2022 წელი 

(საბაზისო 

მაჩვენებელი) 

2023 წელი 

(მიზნობრივი 

მაჩვენებელი) 

ზომის 

ერთეული 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%) 

შესაძლო 

რისკები 



 

 
 

 

1 

 დაფარული სასესხო ვალდებულებები 

წლების მიხედვით  

  

  

  

 4 

  

  

  

5  

  

  

  

რაოდენობა  

  

  

  

2%  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


