a

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წწ სტრატეგიის
2018-2020 წწ სამოქმედო გეგმის

2020 წლის შესრულების
მონიტორინგის ანგარიში

თბილისი, საქართველო
მარტი, 2021 წელი

შინაარსი
მოკლე შეჯამება ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
პრიორიტეტული მიმართულება 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა ......................................... 8
ამოცანა 1.1. ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და
მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების
მეშვეობით .................................................................................................................................................... 8
ამოცანა 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების საშუალებით .................................................................................. 37
ამოცანა 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება
სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე ...................... 38

პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე ...................... 46
ამოცანა 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე,
თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით
(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის) ................................................................... 46
ამოცანა 2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ
შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის) გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის
ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით ................ 58
ამოცანა 2.3 ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის
(განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი
საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში ..................... 90

პრიორიტეტული მიმართულება 3: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა 92
ამოცანა 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის,
ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება ......................................................................... 93
ამოცანა 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების
განვითარების ხელშეწყობა ................................................................................................................... 109
ამოცანა 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური
გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება ........................... 110

2

მოკლე შეჯამება
წლების

განმავლობაში

საქართველოს

მთავრობა

მნიშვნელოვან

ღონისძიებებს

ახორციელებდა სოფლის განვითარების მიზნით, თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკის
დონეზე სოფლის განვითარება პირველად 2017 წელს ჩამოყალიბდა. შესაბამისად,
საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020
წლების სტრატეგია (შემდგომში სტრატეგია) და 2017 წლის სამოქმედო გეგმა, რაც წინ
გადადგმული ნაბიჯია საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. აგრეთვე,
შემუშავებულია სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. ამ პროცესში
აღსანიშნავია

ევროკავშირის

მხარდაჭერა,

ევროკავშირის

სოფლისა

და

სოფლის

მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.
სტრატეგიაში გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტები და ყველა
იმ სექტორული თუ მულტისექტორული განვითარების მიმართულება, რომლებიც
კავშირშია

სოფლის

განვითარებასთან.

სტრატეგიაში

წარმოდგენილია

სამი

პრიორიტეტული მიმართულება:
 ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა;
 სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე;
 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა.
სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა 2020 წლისთვის მოიცავს 63 აქტივობას.
2020 წელს, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით, გათვალისწინებული იყო
აქტივობების დაფინანსება საერთო ბიუჯეტით 701,558,500 ლარი, ხოლო საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 854,938,600 ლარი.
წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც მომზადებულია

საქართველოს

მთავრობის მიერ დამტკიცებული პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო დოკუმენტის
შესაბამისად, მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს სოფლის განვითარების
2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წლის
შესრულების მონიტორინგის შესახებ.

2020 წლისთვის, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ძირითადი მაჩვენებლები:
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2020 წლის
პრიორიტეტული სფერო

ამოცანა

1.1.

ფერმერული

საპროგნოზო

ბიუჯეტის

რაოდენობა

ბიუჯეტი

შესრულება

(ლარი)

(ლარი)

14

232,045,400

218,686,400

1

4,000,000

3,200,000

5

13,136,000

19,862,500

7

16,142,000

23,967,300

22

402,784,700

547,570,100

1

0

0

გაჯანსაღება,

რესტრუქტურირება

და

მოდერნი-

დივერსიფიკაციისა

ეფექტიანი

აქტივობების

საქმიანობის

ეკონომიკური
ზაცია

2020 წლის

მიწოდების

და
ჯაჭვის

განვითარების მეშვეობით.
1.2.

სოფლის

ეკონომიკის

დივერსიფიკაცია

სოფლის

მეურნეობასთან
1. ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა

დაკავშირებული

ღირებულებათა

ჯაჭვის

გაძლიერებით

და

მდგრადი

არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების

განვითარების

საშუალებით.
1.3.

სოფლად

ტურიზმისა

და

შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების

განვითარება

სპეციფიკისა

და

სოფლის
უნიკალური

კულტურული

იდენტობის

საფუძველზე.
2.1.

ცნობიერების

ინოვაციების

ამაღლება

და

მეწარმეობის

მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარ-ჩვევების
განვითარებისა

და

ხელშეწყობით

დასაქმების

(განსაკუთრებით

ახალგაზრდებისა

და

ქალები-

სათვის).
2.2. ინფრასტრუქტურა და სერვისები.
სოფლის

ძირითადი

ინფრასტრუქტურის
2. სოციალური პირობები
და ცხოვრების დონე

კულტურულ

(მათ

შორის

მემკვიდრეობების

ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და
შესაბამისი

ინფრასტრუქტურის)

გაუმჯობესება
სახელმწიფო
ლობის

და

ხარისხიანი

სერვისებით

სარგებ-

ხელმისაწვდომობა,

ფორმაციო

და

საინ-

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების ჩათვლით.

2.3.

ადგილობრივი

მოსახლეობის

ჩართულობა. სოფლის მოსახ-ლეობის
(განსაკუთრებით
ახალგაზრდების)
გაზრდა

ქალებისა

და

ჩართულობის

ადგილობრივი

საჭიროე-
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ბების იდენტიფიცირებასა და მათი
გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში.
3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები.
მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე
წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების

10

14,321,300

15,862,400

1

10,000,000

15,100,000

2

9,129,100

10,689,900

მართვის გაუმჯობესება.
3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად
3. გარემოს დაცვა და
ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი მართვა

ნარჩენების

მართვის

მდგრადი

სისტემების

განვითარების

ხელ-

.შეწყობა
3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის
ცვლილებით გამო-წვეული შესაძლო
ნეგატიური გავლენის შერბილების
ღონის-ძიებების

განხორციელება.

რისკების შეფასება.

სტრატეგიის თითოეულ პრიორიტეტულ მიმართულებას გააჩნია 3 ამოცანა. სტრატეგიაში
წარმოდგენილია ჯამში 9 ამოცანა და 11 ამოცანის ინდიკატორი. თერთმეტი ამოცანის
5

ინდიკატორიდან შვიდი ინდიკატორი (1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3), დაგეგმილთან
შედარებით, 100%-ზე მეტი მაჩვენებლით, სამი ამოცანის ინდიკატორი (2.3, 3.1.2, 3.2) 100%იანი მაჩვენებლით, ხოლო ერთი ინდიკატორი 3.1.1 შესრულდა 95%-ით.

2020 წლისთვის, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ამოცანის ინდიკატორები
პრიორიტეტული
სფერო

2020 წლის ამოცანის
ამოცანა

ინდიკატორის სამიზნე
მაჩვენებელი

2020 წლის ამოცანის
ინდიკატორის
შესრულების
მაჩვენებელი

1.1. ფერმერული საქმიანობის

1.1.1: 2020 წელს, სულ

1.1.1: 2020 წელს, 1,984-

ეკონომიკური გაჯანსაღება,

მცირე 1,437-მა

მა ბენეფიციარმა

რესტრუქტურირება და

ბენეფიციარმა

განახორციელა

მოდერნიზაცია დივერსიფიკაციისა

განახორციელა

ინვესტიცია

და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის

ინვესტიცია

განვითარების მეშვეობით

1.1.2: 2020 წელს, წინა

1.1.2: 2020 წელს, წინა

წელთან შედარებით,

წელთან შედარებით,

ჰიდრომელიორირებუ

ჰიდრომელიორირებუ

ლი ფართობი

ლი ფართობი

გაზრდილია სულ

გაზრდილია 5.9%-ით

მცირე 3%-ით
1.2. სოფლის ეკონომიკის

2020 წელს, სულ მცირე

2020 წელს, 24

1. ეკონომიკა და

დივერსიფიკაცია სოფლის

10 არასასოფლო-

არასასოფლო-

კონკურენტუნარიანობა

მეურნეობასთან დაკავშირებული

სამეურნეო საწარმომ

სამეურნეო საწარმომ

ღირებულებათა ჯაჭვის

განახორციელა

განახორციელა

გაძლიერებით და მდგრადი

ინვესტიცია

ინვესტიცია

2020 წელს, სულ მცირე

2020 წელს, 80

არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების
საშუალებით
1.3. სოფლად ტურიზმისა და
შესაბამისი ტურისტული

60 ტურისტულ

ტურისტულ

პროდუქტების განვითარება

პროდუქტსა და

პროდუქტსა და

სოფლის სპეციფიკისა და

ინფრასტრუქტურაში

ინფრასტრუქტურაში

უნიკალური კულტურული

განხორციელდა

განხორციელდა

იდენტობის საფუძველზე

ინვესტირება

ინვესტირება

2020 წელს, 4,810-მა

2.1. ცნობიერების ამაღლება

2020 წელს, სულ მცირე

ინოვაციების და მეწარმეობის

3,400-მა ბენეფიციარმა

ბენეფიციარმა

მიმართულებით. ასევე,

შეიძინა/გაიუმჯობესა

შეიძინა/გაიუმჯობესა

2. სოციალური

თანამშრომლობის წახალისება

შრომითი ბაზრისთვის

შრომითი ბაზრისთვის

პირობები და

უნარ-ჩვევების განვითარებისა და

საჭირო უნარები

საჭირო უნარები

ცხოვრების დონე

დასაქმების ხელშეწყობით
(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა
და ქალებისათვის)
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2.2. ინფრასტრუქტურა და

2020 წელს, 47,201

2020 წელს, 122,077

სერვისები. სოფლის ძირითადი

სოფლად მცხოვრებ

სოფლად მცხოვრებ

ინფრასტრუქტურის (მათ შორის

მოსახლეს გაეზარდა

მოსახლეს გაეზარდა
ხელმისაწვდომობა

კულტურულ მემკვიდრეობების

ხელმისაწვდომობა

ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და

ახალ და/ან

ახალ და/ან

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)

გაუმჯობესებულ

გაუმჯობესებულ

გაუმჯობესება და ხარისხიანი

ინფრასტრუქტურაზე

ინფრასტრუქტურაზე

2020 წელს,

2020 წელს,

სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ჩათვლით
2.3. ადგილობრივი მოსახლეობის
ჩართულობა. სოფლის მოსახ-

გამოცდილების

გამოცდილების

ლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა

გაზიარების მიზნით

გაზიარების მიზნით

და ახალგაზრდების) ჩართულობის

გაიმართა შეხვედრა

გაიმართა შეხვედრა

გაზრდა ადგილობრივი საჭიროე-

სულ მცირე 3

3 საზოგადოებრივ

ბების იდენტიფიცირებასა და მათი

საზოგადოებრივ

ჯგუფთან

გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში

ჯგუფთან

3.1. წყლის, ტყისა და სხვა

3.1.1: 2020 წელს, ტყის

3.1.1: 2020 წელს, ტყის

რესურსები. მიზნობრივ სოფლის

ფონდის ტერიტორიის

ფონდის ტერიტორიის

ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და

442,900 ჰა იმართება

421,810 ჰა იმართება

სხვა რესურსების მართვის

ტყის მართვის

ტყის მართვის

გაუმჯობესება

დამტკიცებული

დამტკიცებული

გეგმების მიხედვით

გეგმების მიხედვით

3.1.2: 2020 წელს,

3.1.2: 2020 წელს,

დაცული

დაცული

ტერიტორიების

ტერიტორიების

დამატებით 1

დამატებით 1

ტერიტორიული

ტერიტორიული

ერთეული იმართება

ერთეული იმართება

მენეჯმენტის გეგმით

მენეჯმენტის გეგმით

3. გარემოს დაცვა და
ბუნებრივი რესურსების

3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად

2020 წელს, დაიწყება 1

2020 წელს, დაიწყო და

მდგრადი მართვა

ნარჩენების მართვის მდგრადი

ახალი რეგიონული

დასრულდა 1 ახალი

სისტემების განვითარების

ნაგავსაყრელის

რეგიონული

ხელშეწყობა

მშენებლობასთან

(სამეგრელო-ზემო

დაკავშირებული

სვანეთი)

საპროექტო სამუშაოები

ნაგავსაყრელის
მშენებლობასთან
დაკავშირებული
საპროექტო სამუშაოები

3.3. კლიმატის ცვლილება.

2020 წელს,

2020 წელს,

კლიმატის ცვლილებით

აგროდაზღვევის

აგროდაზღვევის

გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური

პროგრამის ფარგლებში,

პროგრამის ფარგლებში,

გავლენის შერბილების

დაზღვეულია

დაზღვეულ იქნა 18,178

ღონისძიებების განხორციელება.

არანაკლებ 16,500 ჰა

ჰა სასოფლო-სამეურნეო

რისკების შეფასება

სასოფლო-სამეურნეო

მიწის ფართობი

მიწის ფართობი

7

პრიორიტეტული

მიმართულება

1:

ეკონომიკა

და

კონკურენტუნარიანობა
პრიორიტეტული მიმართულება ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა მოიცავს 3
ამოცანას და ჯამში 20 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად მოიცავს ფერმერული
მეურნეობების გაჯანსაღების, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის და ასევე,
სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირების და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.
პრიორიტეტული
249,181,400

მიმართულების

ჯამური

საპროგნოზო

ბიუჯეტი

განისაზღვრა

ლარის ოდენობით, ხოლო 2020 წელს, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა

241,748,969 ლარი.

ამოცანა

1.1.

ფერმერული

რესტრუქტურირება

და

საქმიანობის

მოდერნიზაცია.

ეკონომიკური

დივერსიფიკაციისა

გაჯანსაღება,
და

ეფექტიანი

მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით

1.1 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს ჯამში 14 აქტივობა განხორციელდა, მათ
შორის, შეღავათიანი აგროკრედიტი, ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა,
დანერგე მომავალი, შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება,
მეფუტკრეობის
სამეურნეო

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

კოოპერატივების

ინფრასტრუქტურის

მხარდაჭერა,

განვითარება,

სასოფლო-

სამელიორაციო

სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება და ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა, მოსავლის ამღები ტექნიკის
თანადაფინანსების პროექტი, აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა,
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა. ამოცანის ყველა
აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.
ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
232,045,400 ლარით განისაზღვრა.
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ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 დაფინანსდა 76 ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/
მოდერნიზება;
 დაფინანსდა 39 ახალგაზრდა მეწარმე;
 გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,701 ჰა ფართობის ახალი ბაღი;
 შეიქმნა 1 გადამამუშავებელი და 9 შემნახველი საწარმო;
 გაიცა 138 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის;
 რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი გაიზარდა 4,200 ჰა-ით;
სარწყავ

მიწებზე

წყლით

უზრუნველყოფა

გაუმჯობესდა

11,492

ჰა-ზე;

განხორციელდა 3,750 ჰა მიწის ფართობის დაშრობა და ჭარბი წყლის მოცილება 9,410 ჰა-ზე;
 გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 316 ჰექტარზე;
 შვიდი

კოოპერატივი

აღიჭურვა

თაფლის

წარმოებისთვის

საჭირო

ხელსაწყო/დანადგარებით; გადამამუშავებელი დანადგარებით აღიჭურვა 13
კოოპერატივი;
 სწავლება გაიარა 132 ფერმერმა, მათ შორის 53-მა ქალმა;
 ჩაის პლანტაციის 2 პროექტი რეაბილიტირდა;
 თანადაფინანსდა 73 ბენეფიციარისთვის მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ტექნიკის შეძენა;
 376 ბენეფიციარს დაუფინანსდა ან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, ან
სასათბურო მეურნეობის მოწყობა, ან სარწყავი სისტემების მოწყობა;
 სარგებელი დაერიცხა სულ 246,871 ფერმერს;
 გაიცა 67 მიზნობრივი გრანტი
1.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
232,045,400

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ,

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 218,686,442 ლარი.



აქტივობა 1.1.1: შეღავათიანი აგროკრედიტი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და
შენახვა-რეალიზაციის

საწარმოო

პროცესებისათვის

ხელშეწყობა,

ფიზიკური

და

იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის
გზით.
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განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წლის

განმავლობაში,

ხორციელდებოდა

კონსულტაციები

სესხის

აღების

შესაძლებლობებთან და შესაბამის პროცედურებთან დაკავშირებით. კონსულტაციები
გაეწიათ როგორც პროექტის პოტენციურ და არსებულ ბენეფიციარებს, ასევე, საფინანსო
ინსტიტუტების

წარმომადგენლებს.

კონსულტაციებში

აქტიურად

იყო

ჩართული

სააგენტოს საინფორმაციო სამსახური (ქოლ ცენტრი), აგრეთვე, გაკეთდა პრეზენტაციები
და სატელევიზიო რეპორტაჟები. პროგრამის ცნობადობის და ხელმისაწვდომობის
ამაღლების მიზნით განხორციელდა ვიზიტები სხვადასხვა რეგიონში და მომზადდა
რეპორტაჟები

ახალი

საწარმოების

შექმნის

და

არსებული

საწარმოების

გადაიარაღების/გაფართოების შესახებ.
2020 წელს, პროექტში განხორცილდა რამოდენიმე ცვლილება, კერძოდ: ძირითადი
საშუალებების კომპონენტს დაემატა სასურსათო მრეწველობის ქვეკომპონენტი და
სესხების მოცულობა განისაზღვრა 1.5 მილიონი ლარიდან 10 მილიონ ლარამდე.
ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში საბრუნავ საშუალებებს დაემატა ერთწლოვანი
კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტი. საბრუნავი საშუალებების კომპონენტს
დაემატა

ყურძნის,

ვაშლის

და

ჩაის

შემსყიდველი

საწარმოების

დაფინანსების

ქვეკომპონენტები. ასევე, პროექტს დაემატა მეორადი უზრუნველყოფის კომპონენტი,
მეხორცული ჯიშის მესაქონლეობის და თხილი პირველადი წარმოების საბრუნავი
საშუალებებისათვის,

რაც

გულისხმობს

მხოლოდ

უზრუნველყოფის

ნაწილის

მხარდაჭერას და არა პროცენტის თანადაფინანსებას.
2020 წელს, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ჩაერთო ფინკა ბანკი. პროექტში ახალი
საფინანსო ინსტიტუტის ჩართვა კიდევ უფრო გაზრდის ფერმერებისთვის იაფი და
ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრების მიღების საშუალებებს.
აქტივობის ფარგლებში, 2020 წელს განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებია:
 გაცემული სესხების რაოდენობა - 7,152;
 გაცემული თანხის ოდენობა - 503,569,096 ლარი;
 ახალ გახსნილ საწარმოთა რაოდენობა - 4;
 ახალ გახსნილ საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა - 83 (აქედან 34
სეზონურად);
 სულ ახალ გახსნილ საწარმოებში განხორციელდა 2,965,000 ლარის ინვესტიცია
(აქედან, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი შეადგენს
1,795,000 ლარს, ბენეფიციარის საკუთარი სახსრები - 1,170,000 ლარს).
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 65 ახალი ან არსებული საწარმოს
გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება. საანგარიშო პერიოდში, დაფინანსდა 76 ახალი
ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება.
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2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 74,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 93,182,856 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.1 შეღავათიანი აგროკრედიტი

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო

/

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს დაფინანსდება 65 ახალი ან არსებული

2020 წელს დაფინანსდა 76 ახალი ან არსებული

საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება.

საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/

გაგრძელდება გაცემული სესხების

მოდერნიზება. განხორციელდა გაცემული

თანადაფინანსება.

სესხების თანადაფინანსება
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 74,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 93,182,856.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 1.1.2: ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის გაძლიერება, კერძო სექტორის
განვითარება, ახალგაზრდების ბიზნესში ჩართულობის ხელშეწყობა.
განხორციელებული ღონისძიებები
პროგრამის ბიუჯეტის შესაბამისად დამტკიცდა ბიზნეს გეგმები და გაფორმდა
თანადაფინანსების ხელშეკრულებები. პროგრამის ფარგლებში დაიბეჭდა და გავრცელდა
ბენეფიციარების წარმატების ისტორიების ბუკლეტები.
2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგებია:
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 დამტკიცებული პროექტების რაოდენობა - 39;
 პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 39;
 მათ შორის მდედრობითი სქესის ბენეფიციარები - 21;
 სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 1,710,833 ლარი;
 ჯამური ინვესტიცია დამტკიცებულ პროექტებში - 4,525,643 ლარი.
პროექტის განხორციელების პროცესის შეფერხების რისკს წარმოადგენდა ქვეყანაში
არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება და მისგან გამოწვეული შეზღუდვები. ამ
ხელისშემშლელი ფაქტორის შესამცირებლად, ხორციელდებოდა ბენეფიციარებთან
კომუნიკაცია,

რათა

დაჩქარებულიყო

პროექტების

განხორციელების

ფარგლებში

წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრის პროცესი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 37 ახალგაზრდა მეწარმის
დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 39
ახალგაზრდა მეწარმე.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 3,245,400 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 2,020,511 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.2.

ახალგაზრდა

მეწარმეების

განვითარების პროგრამა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
მეურნეობის

გარემოს

დაცვისა

სამინისტრო

/

და

ა(ა)იპ

სოფლის
სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დაფინანსდება 37 ახალგაზრდა მეწარმე

2020 წელს, დაფინანსდა 39 ახალგაზრდა მეწარმე

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 3,245,400.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 2,020,511.36 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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აქტივობა 1.1.3: დანერგე მომავალი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწების ეფექტური გამოყენება მრავალწლიანი კულტურების გაშენების გზით, რის
შედეგადაც განხორციელდება იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება
საექსპორტო პოტენციალი, გაადვილდება გადამამუშავებელი საწარმოების ნედლეულით
უზრუნველყოფის

შესაძლებლობა

და

გაუმჯობესდება

სოფლად

მოსახლეობის

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის განმავლობაში პროგრამას „დანერგე მომავალი“ დაემატა ორი ახალი
კომპონენტი:


სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ან/და ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის
მოწყობის თანადაფინანსების კომპონენტი



სტიქიური

მოვლენების

შედეგად

დაზიანებული

ნერგების

დაფინანსების

კომპონენტი
დანერგე მომავალის კენკროვნების ქვეკომპონენტის პოტენციურ ბენეფიციარებს სსიპ
სოფლის

მეურნეობის

სამეცნიერო-კვლევითი

ცენტრის

ორგანიზებით

1,000-ამდე

პოტენციურ ბენეფიციარს ჩაუტარდათ ტრეინინგები, როგორც თეორიულ, ასევე
პრაქტიკულ ნაწილში.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებია:
 დამტკიცებული განაცხადების (პროექტების) რაოდენობა - 1,253, აქედან: ბაღის
კომპონენტის

ფარგლებში

ქვეკომპონენტის

450

(100%-იანი

განაცხადია

დამტკიცებული;

დაფინანსება)

ფარგლებში

კენკროვნების

742

განაცხადია

დამტკიცებული; სანერგეს კომპონენტის ფარგლებში 8 განაცხადია დამტკიცებული;
დაზიანებული ნერგების ჩანაცვლების კომპონენტის ფარგლებში 2 განაცხადია
დამტკიცებული;
ფარგლებში

8

სეტყვის
განაცხადია

საწინააღმდეგო

სისტემის

დამტკიცებული;

მოწყობის

შესაწამლი

კომპონენტის

აპარატის

შესყიდვის

დაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში 1 განაცხადია დამტკიცებული; წვეთოვანი
სარწყავი

სისტემების

მოწყობის

კომპონენტის

ფარგლებში

18

განაცხადია

დამტკიცებული; ჭის/ჭაბურღილის მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში 24 განაცხადია
დამტკიცებული;
 დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი - 3,021 ჰა, აქედან: ბაღის
კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი შეადგენს
2,414 ჰა-ს; კენკროვნების ქვეკომპონენტის (100%-იანი დაფინანსება) ფარგლებში
დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი შეადგენს 287 ჰა-ს; დაზიანებული
ნერგების ჩანაცვლების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების
13

ჯამური ფართობი შეადგენს 55 ჰა-ს; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობის
კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი შეადგენს
37 ჰა-ს; წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში
დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი შეადგენს 126 ჰა-ს; ჭის/ჭაბურღილის
მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ფართობი
შეადგენს 102 ჰა-ს;
 სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 32,649,055 ლარი, აქედან:
ბაღის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში
შეადგენს 18,856,381 ლარს; კენკროვნების ქვეკომპონენტის (100%-იანი დაფინანსება)
ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში შეადგენს 9,882,366
ლარს; სანერგეს კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ
პროექტებში შეადგენს 2,783,869 ლარს; დაზიანებული ნერგების ჩანაცვლების
კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში
შეადგენს 277,736 ლარს; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობის კომპონენტის
ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში შეადგენს 205,660
ლარს; შესაწამლი აპარატის შესყიდვის დაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში
სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში შეადგენს 5,000 ლარს; წვეთოვანი
სარწყავი სისტემების მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება
დამტკიცებულ პროექტებში შეადგენს 316,769 ლარს; ჭის/ჭაბურღილის მოწყობის
კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოს დაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში
შეადგენს 321,275 ლარს;
 გაშენებული ბაღების ფართობი შეადგენს 1,849 ჰა-ს.
იმის მიუხედავად, რომ პროგრამა მეექვსე წელია მიმდინარეობს, არ კლებულობს
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა, რაც შესაბამისად აისახება გაშენებული
ბაღების ფართობზე. თვეში ერთხელ მზადდებოდა და შუქდებოდა რეპორტაჟები
გაშენებული ბაღების შესახებ.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

დაგეგმილი

იყო

2,100

ჰა

ახალი

ბაღის

გაშენება/დაკონტრაქტება. საანგარიშო პერიოდში, გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,701 ჰა
ფართობის ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღი (აქედან, კენკროვნების
ქვეკომპონენტის (100%-იანი დაფინანსება) ფარგლებში გაშენდა/დაკონტრაქტდა 287 ჰა).
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 16,550,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 21,179,959 ლარი.
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ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.3. დანერგე მომავალი

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

მეურნეობის

დაცვისა

სამინისტრო

/

და

სოფლის

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს გაშენდება/დაკონტრაქტდება 2,100 ჰა

2020 წელს გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,701 ჰა

ახალი ბაღი

ფართობის ახალი ბაღი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 16,550,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 21,179,958.93 ლარი

სრულად
შესრულდა
შესრულე

რეიტინგი

უმეტესწილად
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.4: შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: მუნიციპალიტეტებში ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა
და

უმოქმედო

გეოგრაფიული

საწარმოების

რეაბილიტაცია;

დივერსიფიკაცია;

გადამამუშავებელი

სანედლეულო

ბაზის

საწარმოების

განვითარება;

სოფლის

მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

მიღებულია

შემნახველი

და

გადამამუშავებელი

საწარმოს შექმნით

დაინტერესებული ბენეფიციარების განაცხადები, დოკუმენტები და ბიზნეს გეგმები.
წლის განმავლობაში შემოსული განაცხადების საფუძველზე დაიწყო 16 ახალი
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოს თანადაფინანსება. ამასთან, დასრულდა 10
ახალი საწარმოს მშენებლობა. პროექტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად
ტექნიკური

დახმარების

ფარგლებში

სტანდარტების

დანერგვისთვის

გათვალისწინებული თანადაფინანსების მიღების შესაძლებლობა გაუჩნდათ შემნახველ
საწარმოებსაც.
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„ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში ISO 22000-ს და HACCP სერთიფიკატის დანერგვის
მიზნით 28 ბენეფიციართან გაფორმდა თანადაფინანსების ხელშეკრულებები.
2020 წელს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგებია:
 პროექტის ფარგლებში ახლად შექმნილი საწარმოების რაოდენობა - 10;
 8 მუნიციპალიტეტში შეიქმნილია ახალი საწარმოები;
 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში
დამტკიცებული ახალი პროექტების რაოდენობა - 16;
 დამტკიცებული განაცხადების ჯამური ღირებულება - 19,314,867 ლარი;
 სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა დამტკიცებულ პროექტებში - 9,072,015
ლარი.
პროექტის დაწყებიდან შექმნილი/დასრულებული საწარმოების რაოდენობამ შეადგინა 68
საწარმო ( 31 მუნიციპალიტეტში).
აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ჯამურად განხორციელებული და
განხორციელების პროცესში არსებული პროექტების რაოდენობამ შეადგინა 99 ერთეული
(56 გადამამუშავებელი და 43 შემნახველი საწარმო).
პროექტის განხორციელების პროცესში საწარმოთა შექმნის რისკს წარმოადგენდა
ქვეყანაში

არსებული

ეპიდემიოლოგიური

ვითარება

და

მისგან

გამოწვეული

შეზღუდვები, სავალუტო კურსის მერყეობა, ვინაიდან ოპერაციები ხორციელდება
სხვადასხვა ვალუტაში (ლარში, აშშ დოლარში, რუბლში და ევროში). ხელისშემშლელი
ფაქტორების შესამცირებლად, ხორციელდებოდა ბენეფიციარებთან კომუნიკაცია, რათა
დაჩქარებულიყო პროექტების განხორციელების ფარგლებში წარმოქმნილი პრობლემების
აღმოფხვრის პროცესი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 6 გადამამუშავებელი საწარმოს და 15
შემნახველი საწარმოს შექმნა. საანგარიშო პერიოდში, გაიხსნა 10 ახალი საწარმო (1
გადამამუშავებელი და 9 შემნახველი).
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 12,200,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 9,227,171 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.4. შემნახველი და გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო

/

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
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შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს დასრულდება 6 გადამამუშავებელი

2020 წელს დასრულდა

საწარმოს და 15 შემნახველი საწარმოს შექმნა

საწარმოს და 9 შემნახველი საწარმოს შექმნა

1 გადამამუშავებელი

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 12,200,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 9,227,170.75 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



აქტივობა

X

1.1.5:

მეფუტკრეობის

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

მხარდაჭერა
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე მეურნეობების
მატერიალურ-ტექნიკური

ბაზის

გაუმჯობესება,

წარმოებული

თაფლისა

და

მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებია:
 ბენეფიციარების რაოდენობა, ვისთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება - 6;
 სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა დამტკიცებულ პროექტებში - 79,700 ლარი.
პროგრამით

დასახული

მიზნების

მიუღწევლობის

რისკ-ფაქტორად

შესაძლოა

დასახელდეს ის გარემოება რომ, რადგანაც დასავლური ტიპის კოოპერაცია საქართველოს
მოსახლეობისთვის არის ახალი გამოწვევა, სირთულეს წარმოადგენს საშუალო ვადიან
პერსპექტივაში, კოოპერატივის მეპაიეებს შორის სწორი (არა სუბიექტური) ბიზნეს
ურთიერთობების განვითარება და მდგრადობა, რასაც თავის მხრივ კოოპერატივის
ეფექტურობაზე ნეგატიური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. აგრეთვე, არახელსაყრელი
კლიმატური პირობები და კორონავირუსის პანდემიის ნეგატიური გავლენა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 7 კოოპერატივის აღჭურვა თაფლის
წარმოებისთვის საჭირო ხელსაწყო/დანადგარებით. საანგარიშო პერიოდში, გაფორმდა 6
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ხელშეკრულება და სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობამ დამტკიცებულ პროექტებში
შეადგინა 79,700 ლარი, ხოლო 7 კოოპერატივი აღიჭურვა თაფლის წარმოებისთვის საჭირო
ხელსაწყო/დანადგარებით.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 107,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 106,960 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.5. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

მეურნეობის

დაცვისა

სამინისტრო

/

და

ა(ა)იპ

სოფლის
სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დაგეგმილია 7 კოოპერატივის

2020

აღჭურვა თაფლის წარმოებისთვის საჭირო

წარმოებისთვის საჭირო ხელსაწყო/დანადგარებით

წელს,

7

კოოპერატივი

აღიჭურვა

თაფლის

ხელსაწყო/დანადგარებით
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 107,000.00 ლარი

შესრულე
ბის

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

შეფასება

ფაქტობრივი: 106,960.00 ლარი

X

სტატუსი



აქტივობა

არ შესრულდა

X

1.1.7:

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

ინფრასტრუქტურის

განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: საქართველოში რძისა და ყურძნის ნაწარმის წარმოების ხელშეწყობა,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვილი რძის და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოების ჩამოყალიბების
სტიმულირება,

ადგილობრივად

წარმოებული

ნაწარმის

ხარისხის

და
18

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, კოოპერატივებში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის

ჯიშობრივი

გაუმჯობესების

ხელშეწყობა

და

სოფლად

მცხოვრები

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

განხორციელებული ღონისძიებები
პროგრამით

დასახული

მიზნების

მიუღწევლობის

რისკ-ფაქტორად

შესაძლოა

დასახელდეს ის გარემოება რომ, რადგანაც დასავლური ტიპის კოოპერაცია საქართველოს
მოსახლეობისთვის არის ახალი გამოწვევა, სირთულეს წარმოადგენს საშუალო ვადიან
პერსპექტივაში, კოოპერატივის მეპაიეებს შორის სწორი (არა სუბიექტური) ბიზნეს
ურთიერთობების განვითარება და მდგრადობა, რასაც თავის მხრივ კოოპერატივის
ეფექტურობაზე ნეგატიური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. აგრეთვე, არახელსაყრელი
კლიმატური პირობები და კორონავირუსის პანდემიის ნეგატიური გავლენა.
2020 წელს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარების
აქტივობა მოიცავდა ორ კომპონენტს:

1) მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამა:
 იმ ბენეფიციარების რაოდენობა, ვისთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება - 12;
 სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა დამტკიცებულ პროექტებში - 5,989,747
ლარი.

2) რძის
მწარმოებელი
სახელმწიფო პროგრამა:

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

მხარდაჭერის

 იმ ბენეფიციარების რაოდენობა, ვისთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება - 4;
 სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა დამტკიცებულ პროექტებში - 565,259
ლარი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილია 10 კოოპერატივის გადამამუშავებელი დანადგარებით აღჭურვა.
საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში ჯამურად გაფორმდა 16 ხელშეკრულება
და 13 კოოპერატივი აღიჭურვა გადამამუშავებელი დანადგარებით.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,493,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 4,050,486 ლარი.
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ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.7. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს გადამამუშავებელი დანადგარებით

2020 წელს გადამამუშავებელი დანადგარებით აღიჭურვა

აღიჭურვება 10 კოოპერატივი

13 კოოპერატივი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 4,493,000.00 ლარი

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

ბის

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

არ შესრულდა

X

სტატუსი



ფაქტობრივი: 4,050,485.86 ლარი

პროცესი

დასრულებულია

X

აქტივობა 1.1.10: სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზრებზე წვდომა და
მდგრადობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი
(IFAD)
აქტივობის მიზანი: სოფლებში მოსახლეობის შემოსავლების მდგრადი ზრდა და
სიღარიბის დაძლევა.
განხორციელებული ღონისძიებები
I კომპონენტი
1. ირიგაცია
 დასრულდა ქვემო ალაზანის სარწყავი სისტემის (კახეთი, გურჯაანი) გ-32 და გ-35
გამანაწილებელი არხისა და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები. შედეგად, სარწყავ ფართობში გადავიდა 1332 ჰექტარი სასოფლოსამეურნეო მიწა.
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 დასრულდა სალთვისის სარწყავი სისტემის (შიდა ქართლი, გორი) გამანაწილებლების
(ალტერნეტიული და ძლევიჯვარის არხები) და შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, სარწყავ ფართობში გადავიდა 1215 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა.
 მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის
მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტის დასრულება
დაგეგმილია 2021 წლის თებერვალში.
 დასრულდა

ტირიფონის

სარწყავი

სისტემის

გ-3

გამანაწილებლის

(გორის

მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
 დასრულდა იაკუბლოს (ქვემო ქართლი, დმანისი) წყალსაცავის რეაბილიტაცია.
წყალსაცავი სარწყავი წყლით უზრუნველყოფს ოთხ საირიგაციო არხს.
2. საგრანტო კომპონენტის მიმართულებით
 გაცემულია თანადაფინანსებაზე დაფუძნებული 140 გრანტი, 138 პირველადი
წარმოებისთვის (მათ შორის 18 ქალი, 2 კოოპერატივი და 2 საწარმო), მეორე ფანჯრის
ფარგლებში, დაფინანსდა ორი გადამამუშავებელი საწარმო.
II კომპონენტი
3. სადემონსტრაციო ნაკვეთები და სწავლება
 პროექტის ფარგლებში მოწყობილ 17 სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე, თეორიული და
პრაქტიკული სწავლება გაიარა 132 ფერმერმა (მათ შორის 53 ქალმა ფერმერმა).
4. საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის ხელშეწყობა
 მომზადდა „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის რეგულირების
ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი და გადაეცა საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მერნეობის სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტს.
 მიმდინარეობს პროექტის საბოლოო შედეგების (Impact Survey) კვლევა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს დაგეგმილი იყო: საირიგაციო არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად
650 ჰექტრის გასარწყავიანება; პირველადი წარმოებისთვის 50 მცირე გრანტის გაცემა; 80
ფერმერის თეორიული და პრაქტიკული სწავლება.
საანგარიშო პერიოდში, სარწყავის წყლის მიწოდება გაუმჯობესდა 316 ჰექტარ სასოფლოსამეურნეო მიწაზე; გაიცა 138 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის; გადამზადდა 132
ფერმერი (მათ შორის 53 ქალი).
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 9,800,000 ლარის ოდენობით, ხოლო ბიუჯეტის
ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 6,661,000 ლარი.
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ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.10.

სოფლის

მეურნეობის

მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია:

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო
ფონდი (IFAD)
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს გაუმჯობესდება

სარწყავი წყლის

2020 წელს გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება

მიწოდება 650 ჰექტარზე;

316 ჰექტარზე;

გადამზადდება 80 ფერმერი;

სწავლება გაიარა 132 ფერმერმა, მათ შორის 53-მა

გაიცემა

50-მდე

გრანტი

პირველადი

წარმოებისთვის

ქალმა;
გაიცა 138 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 9,800,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 6,661,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.11: სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო/ შპს „საქართველოს მელიორაცია“
აქტივობის მიზანი: საირიგაციო და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

კაპიტალური

ღონისძიებების

ფარგლებში

მიმდინარეობდა:

სათავე

ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და სხვა რიგის გამანაწილებლების,
დიუკერებისა

და

სხვა

ჰიდროტექნიკური

ნაგებობების

რეაბილიტაცია;

არხების

მოპირკეთების აღდგენა; მიწის ნაკვეთის ბლოკებამდე წყლის მიყვანის მიზნით,
დამატებითი გამანაწილებელი არხებისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობა;
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წყალმზომი მოწყობილობების დაყენება; შიდა ქართლის (გამყოფი ხაზების მიმდებარედ),
ასევე სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონების სოფლების სავარგულების სარწყავი
წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, მცირე სიმძლავრის სატუმბი სადგურების მოწყობა და
არსებული სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია; სატუმბი სადგურების ელექტრო
მომარაგების ქსელში ჩართვა, ელმექანიკური მოწყობილობების აღდგენა და ახლით
შეცვლა; კოლხეთის დაბლობზე, ასევე, კახეთის სარწყავი სისტემების ზონაში, ძირითადი
წყალშემკრები

საკოლექტორო

არხებისა

და

შიდასამეურნეო

დამშრობი

ქსელის

რეაბილიტაცია. საირიგაციო სისტემებზე 2020 წლის განმავლობაში, მიმდინარეობდა
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 71 ობიექტზე, აქედან დასრულდა 36, შეწყდა 2 პროექტი.
პერიოდის ბოლოს (01.01.2021) გარდამავალი პროექტების ჩათვლით მიმდინარეობდა 33
პროექტი.
2020

წლის

განმავლობაში,

მიმდინარეობდა

დამშრობი

(დრენაჟი)

სისტემების

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 ობიექტზე. აქედან დასრულდა 7 პროექტი, პერიოდის
ბოლოს (01.01.2021) გარდამავალი პროექტების ჩათვლით მიმდინარეობდა 8 პროექტი.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 მაისის N819 განკარგულებით ქვეპროგრამის,
„სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა“ (პროგრამული კოდი 31
06 01), ბიუჯეტი ნაცვლად 36,000,000 ლარისა განისაზღვრა 32,000,000 ლარით. ასევე, 2020
წლის 22 ოქტომბრის N2064 განკარგულების შესაბამისად, „საქართველოს 2020 წლის
სახელმწიფო

ბიუჯეტის

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

გათვალისწინებული

ქვეპროგრამის, „სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა“
(პროგრამული კოდი 31 06 01), ბიუჯეტი ნაცვლად 32,000,000 ლარისა განისაზღვრა
20,300,000

ლარით,

საიდანაც

მშენებლობა-რეაბილიტაციის

ღონისძიებებისათვის

გამოყოფილი თანხა განისაზღვრა 18,130,000 ლარით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,
რიგი

ობიექტების

დასრულების

თარიღი

დაკორექტირდა,

გახდა

მშენებლობით

გარდამავალი და დასრულდება 2021 წელს, შესაბამისად შეუსრულებელი ინდიკატორები
2021 წელს შესრულდება.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წლის განმავლობაში, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგულარულ
სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობის 6.8 ათას ჰექტრამდე ზრდა; 11.5 ათას ჰა სარწყავ
მიწებზე წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ასევე, 3.6 ათას ჰა-ზე მიწის ფართობის
დაშრობა; ჭარბი წყლის მოცილება 9.7 ათას ჰა-ზე.
საანგარიშო პერიოდში, რეაბილიტირებულ იქნა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა;
პირობითი

სარწყავი

მიწების

კატეგორიიდან

რეგულარულ

სარწყავი

მიწების

კატეგორიაში გადასულია დაახლოებით 4,200 ჰა-მდე მიწის ფართობი; სარწყავი მიწების
წყლით

უზრუნველყოფის

გაუმჯობესება

განხორციელდა

11,492

ჰა-ზე;

მიწის

ფართობების დაშრობა მოხდა დაახლოებით 3,750 ჰა-ზე, ხოლო ჭარბი წყლის მოცილება 9,410 ჰა-ზე.
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2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, დაგეგმილი
იყო 32,000,000 ლარის ათვისება, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგენა
19,496,118 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.11.

სამელიორაციო

სისტემების

მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო/შპს

„საქართველოს

მელიორაცია“
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი

2020 წელს, რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი

მიწის ფართობი გაიზრდება 6.8 ათასი ჰექტრით;

მიწის ფართობი გაიზარდა 4.2 ათას ჰა-ით; სარწყავ

სარწყავ

უზრუნველყოფა

მიწებზე წყლით უზრუნველყოფა გაუმჯობესდა

გაუმჯობესდება 11.5 ათას ჰა-ზე; განხორციელდება

11.5 ათას ჰა-ზე; განხორციელდა 3.8 ათას ჰა მიწის

3.6 ათასი ჰა მიწის ფართობის დაშრობა; ჭარბი

ფართობის დაშრობა; ჭარბი წყლის მოცილება - 9.4

წყლის მოცილება 9.7 ათას ჰა-ზე

ათას ჰა-ზე

მიწებზე

წყლით

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 32,000,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 19,496,118.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.12: ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი (WB)
აქტივობის მიზანი: ირიგაციისა და სადრენაჟო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება.
განხორციელებული ღონისძიებები
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP) შედგება სამი
კომპონენტისგან: კომპონენტი 1 - ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება
(45.65 მლნ. აშშ დოლარი). კომპონენტი 2 - მიწის ბაზრის განვითარება (2.25 მლნ. აშშ
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დოლარი) და კომპონენტი 3 - პროექტების მენეჯმენტი (2.1 მლნ. აშშ დოლარი).
კომპონენტი 1 ხორციელდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
მიერ. კომპონენტი 2 ხორციელდება იუსტიციის სამინისტროს მიერ საჯარო რეესტრის
მეშვეობით. პროექტის კომპონენტი 1 შედგება ორი ქვე-კომპონენტისგან:
ქვეკომპონენტი 1.1 საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (ზედა რუს,
ტბისი-კუმისის და ქვემო სამგორის არხის რეაბილიტაცია)


სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ციკლის სისტემების პროექტირება და
ზედამხედველობა

 კომპანია

ინშაათმა

ქვემო

სამგორის

G1-G32

გამანაწილებლებზე

დაიწყო

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კერძოდ: მოხდა ტერიტორიის იჯარით აღება,
შემოღობვა, წყლის შემოყვანა, საოფისე კონტეინერების განთავსება და შესაბამისი
საოფისე ავეჯით აღჭურვა. გარდა ამისა, მოხდა შესაბამისი ტექნიკის შემოყვანა.
კერძოდ, ჩამოყვანილ იქნა 3 ფორდის თვითმსვლელის, ერთი ექსკავატორი, 4 JCB,
საწვავი ცისტერნა, 2 დიზელ-გენერატორი. მოხდა კანალიზაციის გაყვანაზე. ასევე
მაგისტრალურ

არხზე

დაიწყო

ტოპო-გეოდეზიური

სამუშაოები;

გასუფთავდა

მაგისტრალური არხის ბორდიური და ბერმა ბალახისგან, რის შემდეგაც მოხდება
არხის ამაღლება 30 სმ-ით. მთლიანად იგეგმება 22 კმ არხის 30 სმ ამაღლება.
დღესდღეობით მოხდა 2 კმ ამაღლება და მიმდინარეობს დანარჩენი არხის ამაღლება.
მიმდინარებს ბეტონის კვანძის აწყობა და სამონტაჟო სამუშაოები ა.შ. უნდა აღინიშნოს
რომ კორონა ვირუსთან დაკავშირებით არსებული შეზღუდვების გამო მოხდა
გარკვეული სამუშაოების შეფერხება.
 ასევე, G3, G4, G5, G5-1, G6 გამანაწილებლებზე მოხდა ქვიშის დაყრა და მილების
ჩადება. G6, G4 და G3 გამანაწილებლებზე მოხდა ჰიდრავლიკური ტესტირების
წარმატებით დასრულება. მოცემული ტესტირება ამ ეტაპზე ხორციელდება G5 G5-1
გამანაწილებლებზე. ტესტირების დასრულების შემდეგ განთავსდება ჰიდრატები.
სარეაბილიტაციო საქმიანობა მიმდინარეობს ასევე G20 და G21 გამანაწილებლებზე.
დღესდღეობით მილები ჩადებულია. საეკსკავაციო სამუშაოები დაიწყო G23-ზე.
 გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდში მომზადდა ქვემო სამგორის G33 გამანაწილებელზე
სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადდა ტენდერი.
 ზედა რუს სქემაზე შერჩეული კომპანია „გზა“ აწარმოებს სამუშაოებს G1, G2 და G3
გამანაწილებლებზე. G4 და G5 გამანაწილებლებზე მომზადა შოფ-ნახაზები, ხოლო G6,
G7 და G8 გამანაწილებლებზე დასრულდა ტოფოგრაფიული სამუშაოები.
 რაც შეეხება ტბისი-კუმისის სქემას, ამ ეტაპზე შეზღუდული საბიუჯეტო რესურსების
გამო, შეჩერებულია მოცემული სქემის რეაბილიტაციის გეგმა და მიმდინარეობს
მუშაობა ფინანსების მოძიებაზე.


სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება ალგეთის და სიონის კაშხლების
უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით

 შერჩეულმა კომპანია საქჰიდროენერგომშენმა დაასრულა სამობილიზაციო საქმიანობა
და დაიწყო სარეაბილიტაციო-სამღებრო სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის, სიონის
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წყალსაცავზე დასრულებულია ელექტრო და სავენტილაციო სისტემები, ხუფები
დამონტაჟებულია, საავარიო ელექტროობა უზრუნველყოფილია, ახალი ლიფტი
შეძენილი და ინსტალირებულია. მიმდინარეობს საცემენტაციო სამუშაოები, წყლის
მიმღების და ნაგავსაყრელის რეაბილიტაცია, მილსადენის ხუფების რეაბილიტაცია,
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვითი სამუშაოები.
 რაც შეეხება ალგეთის წყალსაცავს, გვირაბიდან მოხდა წყლის ამოტუმბვა და
გასუფთავება ლექისგან და მზადაა ტუმბოს დასამონტაჟებლად. მოხდა პროექტის
დიზაინის შემოთავაზება ახალი სპეციფიკაციებით, რომლის დადასტურებაც უნდა
მოხდეს საზედამხედველო კომპანია თემელსუსგან.
ელექტროობის

უზრუნველყოფა,

კონსტრუქციების

შეღებვა,

ქვედა

წყლის

ბიეფის

მიმღების

ასევე, მოხდა საავარიო
რეაბილიტაცია,

გასუფთავება

და

ლითონის
ლითონის

კონსტრუქციების რეაბილიტაცია.
ქვეკომპონენტი 1.2

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური და

საექსპლუატაციო სტრუქტურის გაძლიერება (წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციებზე
კანონპროექტის შემუშავებაში მხარდაჭერა, სტრუქტურული ერთეულების ჩამოყალიბება
წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების მუშაობის უზრუნველსაყოფად, თანამედროვე
ტექნიკით აღჭურვა და ა.შ).
 წყალმომხარებელთა ორგანიზაციების კანონპროექტი მიღებულ იქნა საქართველოს
პარლამენტის

მიერ

2019

წლის

დეკემბერში.

ამ

ეტაპისთვის,

მომზადა

წყალმომხარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბების სამუშაო გეგმა, გაწერილი
დეტალური განხორციელების განრიგითა და პასუხისმგებელი პირების მითითებით.
 შეიქმნა წმო-ების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის საკომუნიკაციო, მედია და PR
კამპანიის განხორიცელების სამუშაოს აღწერა, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს
კომპანიის აყვანა, რომელიც განახორციელებს მოცემულ საქმიანობას.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო

2 წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციის ჩამოყალიბება

საპილოტე რეგიონებში; 2 წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირების სამუშაოების
დაწყება და მონიტორინგის და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა; სამი სარწყავი
სისტემის შიდა ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყება და სამუშაოების 10%
შესრულება.
პირველ ინდიკატორთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა.
ამის მერე მოხდება საკომუნიკაციო კომპანიის შერჩევა, რომლის საქმიანობის შემდგომ
იგეგმება წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბება.
საანგარიშო პერიოდში, მოხდა კაშხლების რეაბილიტაციისთვის კომპანიის შერჩევა.
შერჩეულმა კომპანიამ დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სარწყავი სისტემის შიდა
ქსელების

დეტალური

საინჟინრო

პროექტირება

დასრულებულია.

დაიწყო

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ზედა რუსა და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური
არხის გ1-გ32 გამანაწილებლებზე. გ33-ზე კონტრაქტის გაფორმება მოხდება 2021 წლის
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იანვარში. შეზღუდული ბიუჯეტის გამო, ამ ეტაპზე შეწყვეტილია ტბისი-კუმისის სქემის
შიდა ქსელების რეაბილიტაციის საკითხი. ამ ეტაპზე დაგეგმილი სამუშაოების 10%
შესრულებულია.
2020 წელს დაგეგმილი იყო 19,150,000 ლარის ათვისება, ხოლო ფაქტიურად ათვისებული
იქნა 17,172,733 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.12. ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია:

მსოფლიო ბანკი (WB)
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

ჩამოყალიბდება

2

წყალმომხმარებელთა

მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. ამ

ორგანიზაცია საპილოტე რეგიონებში;
დაიწყება

2

წყალსაცავის

რეაბილიტირების

ეტაპზე წყალმომხარებელთა ორგანიზაციები
ჩამოყალიბებული არ არის;

კაშხლების

სამუშაოები

და

დაიწყო 2 წყალსაცავის კაშხლების სარეაბილიტაციო

მონიტორინგის და უსაფრთხოების სისტემების

სამუშაოებიდა მონიტორინგის

დანერგვა;

სისტემების დანერგვა;

სამი

სარწყავი

სისტემის

შიდა

ქსელების

სამი

სარწყავი

სისტემის

და

უსაფრთხოების

შიდა

სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებულია და

სარეაბილიტაციო

სამუშაოების 10% შესრულებულია

სამუშაოების 5% შესრულებულია

სამუშაოები

ქსელების

დაწყებულია

და

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 19,150,000.00 ლარი

შესრულების

სტატუსი



სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

შეფასება

ფაქტობრივი: 17,172,733.00 ლარი

არ შესრულდა

X
განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელებ

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

ის

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

პროცესი

დასრულებულია

X

აქტივობა 1.1.13: ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
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აქტივობის მიზანი: საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის
ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის
ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო
პოტენციალის გაზრდა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; მოსახლეობის დასაქმება და მათი
სოციალურ-ეკონომიკური

მდგომარეობის

გაუმჯობესება;

ჩაის

პირველადი

გადამამუშავებელი თანამედროვე საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, პროგრამის ცნობადობის კიდევ უფრო ამაღლების მიზნით მოხდა არაერთ
ბენეფიციართან კომუნიკაცია, როგორც პროგრამაში ჩართული, ასევე პოტენციური
ბენეფიციარების შესახებ და პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.
რამოდენიმე ბენეფიციარს მოუწია, პროექტის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების
შესრულებისათვის საჭირო, ჩაის პირველადი გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის
ნებართვის და საწარმოს შენობების ექსპლუატაციაში მიღების აქტების წარმოდგენის
ვადამ. ამ ეტაპზე ყველა ბენეფიციარს დროულად აქვს წარმოდგენილი შესაბამისი
ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებია:
 პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 2;
 სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი - 168 ჰა;
 რეაბილიტირებული პლანტაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური
ღირებულება - 419,192 ლარი;
 დამტკიცებულ პროექტებში თანადაფინანსების ოდენობა - 293,434 ლარი.
საანგარიშო პერიოდში, სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის ხელისშემშლელ ფაქტორებს
წარმოადგენდა, პირველ რიგში ქვეყანაში შექმნილი ეპიდ-ვითარება, სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესაბამის აგროვადებში ვერ მოსწრება, ასევე, დაურეგისტრირებელი მიწის
ნაკვეთების

(ჩაის

პლანტაციების)

რეგისტრაციის

დროში

გაჭიანურება.

ასევე

აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში ძალიან ჭიანურდება სსიპ „სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს მხრიდან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის
პლანტაციების იჯარით გაცემის თანხმობა და შემდგომი პროცესი. აღნიშნული
შეფერხებაც მეტ წილად გამოწვეულია არსებული ვითარებით. თუმცა ბენეფიციარებთან
ყოველდღიური კომუნიკაციით და შესაბამისი საკონსულტაციო და სხვა სახის
დახმარებების შედეგად, შესრულების ინდიკატორის სამიზნე ნიშნულები მიღწეულია.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილია ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციის 2 პროექტი. საანგარიშო
პერიოდში, განხორციელდა ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციის 2 პროექტი.
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2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 23,078 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.13. ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს დაგეგმილია ჩაის პლანტაციის

2020

რეაბილიტაციის 2 პროექტი

რეაბილიტაციის 2 პროექტი

წელს

განხორციელდა

ჩაის

პლანტაციის

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 500,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 23,078.02 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.14: მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის

შესაბამის აგრო ვადებში აგრო ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება. ქვეყანაში
მექანიზაციის ბაზის გაძლიერება. ამ მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს მოსავლის
ამღები ტექნიკის 30% და 50%-ის ოდენობით თანადაფინანსებას.
განხორციელებული ღონისძიებები
პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება საქართველოს ყველა
რეგიონისათვის. პროგრამის პოპულარიზაციისთვის და პირობების უკეთ გასაცნობად
ჩატარდა

ტრენინგები

რეგიონში

არსებული

საკონსულტაციო

ცენტრების
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თანამშრომლებისათვის. 2020 წლის განმავლობაში პროგრამით ისარგებლა 74-მა
ბენეფიციარმა. ქვეყანაში შემოვიდა 10 მილიონზე მეტი ღირებულების ახალი მოსავლის
ამღები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სპეც. ტექნიკა.
2020 წელს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შედეგებია:
 გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა - 74;
 პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 73;
 სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 3,999,988 ლარი;
 ჯამური ინვესტიცია დამტკიცებულ პროექტებში - 9,289,217 ლარი.
პროექტის განხორციელების პროცესის შეფერხების რისკს წარმოადგენს ქვეყანაში
არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება და მისგან გამოწვეული შეზღუდვები.
ამ ხელისშემშლელი ფაქტორის შესამცირებლად, ხორციელდებოდა ბენეფიციარებთან
კომუნიკაცია,

რათა

დაჩქარებულიყო

პროექტების

განხორციელების

ფარგლებში

წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრის პროცესი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო სულ მცირე 35 ბენეფიციარისთვის მოსავლის ამღები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენის თანადაფინანსება. საანაგრიშო
პერიოდში, თანადაფინანსებულია 73 ბენეფიციარისთვის ამღები სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ტექნიკის შეძენა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 3,487,809 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.14.

მოსავლის

ამღები

ტექნიკის

თანადაფინანსების პროექტი
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
მეურნეობის

გარემოს

დაცვისა

სამინისტრო

/

და

სოფლის

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, თანადაფინანსდება სულ მცირე 35

2020

ბენეფიციარისთვის მოსავლის ამღები სასოფლო-

ბენეფიციარისთვის მოსავლის ამღები სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა

სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა

წელს,

თანადაფინანსებულია

73

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 4,000,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 3,487,808.82 ლარი

30

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.15: აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია
ერთწლოვანი და მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურების პირველადი
წარმოების ხელშეწყობა, სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
და

მექანიზაციის ბაზის გაძლიერება, დახურულ გრუნტში სასოფლო-სამეურნეო

პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და ხარისხის ზრდა, ღია გრუნტში ერთწლოვანი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და ხარისხის ზრდა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის განმავლობაში, პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განხორციელდა
სამ ეტაპად. წარმატებით ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიიდან გამომდინარე მაღალი
იყო მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან. წლის განმავლობაში პროგრამით ისარგებლა 376
ბენეფიციარმა. ქვეყანაში შემოვიდა 11 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა
დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, რამაც მნიშვნელოვნად გააძლიერა
არსებული

მექანიზაციის

განხორციელდა

7,5

ბაზა.

მილიონამდე

სასათბურე

მეურნეობების

ინვესტიციები

ძირითად

მიმართულებით

საშუალებებში.

რაც

დადებითად აისახება ბოსტნეული კულტურების მოსავლის რაოდენობაზე და ხარისხზე.
2020 წელს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგებია:
 გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა - 384;
 პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 376;
 სააგენტოს თანადაფინანსება დამტკიცებულ პროექტებში - 9,651,127 ლარი;
 ჯამური ინვესტიცია დამტკიცებულ პროექტებში - 20,171,540 ლარი.
პროგრამის განხორციელების პროცესის შეფერხების რისკს წარმოადგენდა ქვეყანაში
არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება და მისგან გამოწვეული შეზღუდვები. ამ
ხელისშემშლელი ფაქტორის შესამცირებლად, ხორციელდებოდა ბენეფიციარებთან
კომუნიკაცია,

რათა

დაჩქარებულიყო

პროექტების

განხორციელების

ფარგლებში

წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრის პროცესი.
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ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო სულ მცირე 350 ბენეფიციარისთვის ან სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის შეძენის, ან

სასათბურო მეურნეობის მოწყობის, ან სარწყავი სისტემების

მოწყობის დაფინანსება. საანაგრიშო პერიოდში 376 ბენეფიციარს დაუფინანსდა ან
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, ან სასათბურო მეურნეობის მოწყობა, ან სარწყავი
სისტემების მოწყობა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 10,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 9,223,957 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.1.15.

აგროწარმოების ხელშეწყობის

სახელმწიფო პროგრამა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო

/

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2020

შესრულებული:

წელს,

სულ

მცირე

350

ბენეფიციარს

სულ მცირე 376 ბენეფიციარს დაუფინანსდა ან

დაუფინანსდება ან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის

სასოფლო-სამეურნეო

შეძენა, ან

სასათბურო მეურნეობის მოწყობა, ან სარწყავი

სასათბურო მეურნეობის მოწყობა, ან

სარწყავი სისტემების მოწყობა

ტექნიკის

შეძენა,

ან

სისტემების მოწყობა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 10,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 9,223,956.97 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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აქტივობა

1.1.16:

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

მიწის

ნაკვეთების

მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის

მიზანი:

ხელშეწყობა,

სსიპ

სასოფლო-სამეურნოე
საჯარო

რეესტრის

პროდუქციის

ეროვნულ

პირველადი

სააგენტოში

წარმოების

რეგისტრირებული

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეების სტიმულირების
გზით.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

პროგრამის

შეუფერხებლად

განხორციელების

მიზნით

გაფორმდა

თანამშრომლობის ხელშეკრულება სს „ლიბერთი ბანკთან“. ხელშეკრულების ფარგლებში,
ბანკმა უზრუნველყო პროექტის ბენეფიციარებისთვის შესაბამისი აგრო ბარათების
დარიგება და სააგენტოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისი აგრო-ქულების
დარიცხვა

პროგრამის

ბენეფიციარებისათვის.

აგრეთვე,

გაფორმდა

შესაბამისი

მომსახურების ხელშეკრულებები მაღაზიებთან, რომლებიც ახორციელებენ სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების საქონლის რეალიზაციას და რომელთაც სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტოსგან მიღებული აქვს მუდმივ მოქმედი აღიარება და სადაც
პროგრამის ბენეფიციარებს შეუძლით დარიცხული აგროქულებით სასოფლო-სამეურნეო
საქონლის შეძენა.
გარდა ამისა, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, 2020 წლის მაისიდან
დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, ხუთჯერ მოხდა განახლებული ბაზების გამოთხოვნა,
რათა ბენეფიციარებს სრულყოფილად ესარგებლათ აღნიშნული პროგრამით.
2020 წელს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად მიღებულ
იქნა შემდეგი შედეგები:
 სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა (რაოდენობა მზარდია) – 446;
 ფერმერების რაოდენობა, რომელთა ბარათებზე დარიცხულია ქულები - 246,871;
 ბარათებზე უკვე დარიცხული სუბსიდიის ოდენობა - 31,911,070 ლარი;
 ფერმერთა რაოდენობა, რომლებმაც უკვე გამოიყენეს აგრობარათები - 139,817;
 უკვე ათვისებული სუბსიდიის ოდენობა - 27,890,044 ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო სულ მცირე 300,000 ფერმერის დაფინანსება. საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 246,871 ფერმერი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 42,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 29,183,000 ლარი.
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ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.16.

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა
ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო

/

ა(ა)იპ

სოფლის

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დაფინანსებულია სულ მცირე 300,000

2020

ფერმერი (დაერიცხება სარგებელი)

ფერმერი (დაერიცხა სარგებელი)

წელს,

დაფინანსებულია

სულ

246,871

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 42,000,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 29,183,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.1.17: მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის
პროგრამა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი
(IFAD)
აქტივობის მიზანი: სოფლად ეკონომიკის განვითარება და სიღარიბის შემცირება,
კონკურენტუნარიანი,

დივერსიფიცირებული

და

მდგრადი

მერძევეობის

დარგის

ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.
განხორციელებული ღონისძიებები

კომპონენტი 1 - მერძევეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება:
კომპონენტის

მიზანია:

სადემონსტრაციო/სამოდელო

რძის
ფერმების

ხარისხის
შექმნა,

გაუმჯობესება,
გრანტების

გაცემა

ინოვაციური
ევროკავშირის
34

სტანდარტების

შესაბამისი

რძის

წარმოების,

შემკრები

პუნქტებისა

და

რძის

გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის კუთხით.
შერჩეული ბენეფიციარების სწავლება რძის წარმოების, შეგროვებისა და წარმოების
ტექნოლოგიებში,

სურსათის

უვნებლობის

საკითხებში,

HACCAP

სტანდარტებში,

ფერმერთათვის ევრო რეგულაციებთან შესაბამისობის რძის ხარისხის გაუმჯობესებაში,
თანამედროვე საკვები ბაზისა და დაავადებების მართვის საკითხებში. პროგრამის
ბენეფიციარები იქნებიან როგორც ინდივიდუალური ფერმერები, ასევე კოოპერატივები
და საწარმოები.
საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობა:
 შეიქმნა ელექტრონული პორტალი საგრანტო განაცხადების მისაღებად. განაცხადების
მიღება დაიწყო აპრილის თვეში. შემოვიდა 1076 განაცხადი, დამტკიცდა 345,
გაფორმდა 232 ხელშეკრულება და გრანტი მიიღო 67-მა ბენეფიციარმა.
 მიმდინარეობს კონკურსი სერვისის მომწოდებლის შესარჩევად. აღნიშნული სერვისის
მომწოდებალი მოაწყობს სადემონსტრაციო ნაკვეთებს/ფერმებს (სილოსის წარმოება,
ცხოველთა ჰიგიენა, ხელოვნური განაყოფიერება, რძის ხარისხის გაუმჯობესება და
სხვა) და ჩაატარებს სწავლებებს სხვადასხვა მიმართულებებით.
 დასრულდა სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის (საძოვრებისა და ნაკელის
მართვის სადემონსატრაციო ნაკვეთების მომზადება, ფერმერთა სწავლება) შესარჩევი
ტენდერის გამოსაცხადებლად დოკუმენტაციის მომზადება.

კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება:
კომპონენტის მიზანია: მერძევეობის სექტორში არსებული ინსტიტუციონალური თუ
საკანონმდებლო საკითხების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის ხელშეწყობა,
საძოვრებთან დაკავშირებული და დარგისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა.
საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობა:
 კონკურსის წესით შეირჩა პროგრამის რეგიონალური წარმომადგენლები. მათი
მეშვეობით მიმდინარეობს სექტორში მონაწილე მხარეების იდენტიფიცირება (ე.წ.
მეფინგი), პროგრამის კლასტერების შექმნა და საგრანტო პროგრამაში მონაწილე
ბენეფიციარების ვალიდაცია.
 ჩატარდა პროგრამის საბაზისო კვლევა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო: 100 ფერმერის გადამზადება, სულ მცირე 60 მიზნობრივი
გრანტის გაცემა, მერძევეობის სექტორში არსებული/მოსალოდნელი გამოწვევებისა და
შესაძლებლობების გამოვლენისა და მათი მართვის მიზნით, სულ მცირე, ერთი
პლატფორმის შექმნა რეგიონალურ დონეზე.
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სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერთა გადამზადება გადაიდო 2021 წლის I
ნახევრისათვის. გადადების მიზეზია, შესაბამისი მომსახურების მომწოდებლის შერჩევის
პროცესის გაჭიანურება, რაც განაპირობა კონკურსში წარმოდგენილმა შეუსაბამო
წინადადებებმა (როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით). შედეგად,
ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი, გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა და მასთან
ხელშეკრულების გაფორმება დაგეგმილია 2021 წლის პირველ კვარტალში. ამავე
მომსახურების მომწოდებელთა ჩართულობით იგეგმება რეგიონალური პლატფორმების
შექმნაც. გაიცა 67 მიზნობრივი გრანტი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 3,670,807 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.1.17.

მერძევეობის

დარგის

მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო
პარტნიორი ორგანიზაცია:

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო
ფონდი (IFAD)
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

გადამზადებულია სულ მცირე 100 ბენეფიციარი;

ფერმერთა გადამზადება განხორციელდება 2021
წლის I ნახევარში

გაცემულია სულ ცოტა 60 მიზნობრივი გრანტი;

გაიცა 67 მიზნობრივი გრანტი

მერძევეობის სექტორში არსებული/
მოსალოდნელი გამოწვევების და
შესაძლებლობების გამოვლენისა და მათი
მართვის მიზნით შექმნილია ერთი პლატფორმა
რეგიონალურ დონეზე

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 4,000,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 3,670,807.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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ამოცანა 1.2. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო
სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით
1.2 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს, ერთი აქტივობა განხორციელდა მეწარმეობის განვითარება.

ამოცანის ქვეშ წარმოდგენილი აქტივობა განხორციელდა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე
საქართველოში“ მიერ.
1.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი
4,000,000 ლარით განისაზღვრა.
ამოცანის მიზნების მისაღწევად, 2020 წლის განმავლობაში:
 ხელშეკრულება გაფორმდა 24 საწარმოსთან
1.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 4,000,000
ლარით განისაზღვრა. 2020 წელს, სახელმწიფოს მიერ, ამოცანის განხორციელებისთვის
გახარჯულია 3,200,000 ლარი.



აქტივობა 1.2.1: მეწარმეობის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო / სსიპ აწარმოე საქართველოში
აქტივობის მიზანი: საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა,
ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების
ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის განმავლობაში სულ სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მიერ, პროგრამის
„აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, გაფორმდა ხელშეკრულებები 24 ბენეფიციარ
კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე. სულ
2020 წელს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საწარმოებზე გადაირიცხა 3.2 მლნ ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 10 ახალი ან/და არსებული საწარმოს
გაფართოების პროექტის მხარდაჭერა. საანგარიშო პერიოდში, ხელშეკრულება გაფორმდა
24 ბენეფიციართან, ხოლო თანადაფინანსებით მხარი დაეჭირა 44 საწარმოს.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 3,200,000 ლარი.
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ამოცანა

1.2:

სოფლის

ეკონომიკის

დივერსიფიკაცია

სოფლის

მეურნეობასთან

დაკავშირებული

ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებების
განვითარების საშუალებით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.2.1. მეწარმეობის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ეკონომიკისა

განვითარების

სამინისტრო

და
/

მდგრადი

სსიპ

აწარმოე

საქართველოში
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2019-2020

შესრულებული:

წლებში

რეგიონებში

სახელმწიფო

2020 წელს, რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის

პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე

„აწარმოე

ხელმისაწვდომობის

ხელმისაწვდომობის

ბენეფიციარი

კომპონენტის

კომპანიების

ფარგლებში,

კრედიტისა

და

ბენეფიციარი

საქართველოში“

ფინანსებზე

კომპონენტის

კომპანიების

ფარგლებში,

კრედიტისა

და

ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების

ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების

მიმართულებით ყოველწლიურად მხარი დაეჭირება

მიმართულებით მხარი დაეჭირა 24 ახალ ან/და

დაახლოებით 10 ახალ ან/და არსებული საწარმოს

არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს

გაფართოების პროექტს
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 4,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 3,200,000 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X

ამოცანა 1.3. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის
საფუძველზე
1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს, 5 აქტივობა განხორციელდა, მათ შორის,
ტურიზმის განვითარება

და ხელშეწყობა, რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა,

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა. აქტივობები
განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა
და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
მიერ.
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1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
13,136,000 ლარით განისაზღვრა.
ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად 2020 წლის
განმავლობაში:
 სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების ფარგლებში სესხის პროცენტის
თანადაფინანსების პროგრამით მხარი დაეჭირა 28 სასტუმროს;
 დამატებით

შექმნილია

3

ტურისტული

პროდუქტი

და

2

მცირე

ინფრასტრუქტურული პროექტი;
 გადამზადებულია 600 ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი;
 რეგიონებში განხორციელდა 43 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი
 რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაციარეაბილიტაციის,

კონსერვაციის

და

არქეოლოგიური

შესწავლის

მიმართულებით განხორციელდა 47 პროექტი
 განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10
სსიპ-ის

(მუზეუმების,

სახლ-მუზეუმების),

ასევე,

მუზეუმ-ნაკრძალების

დაფინანსება
1.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
13,136,000

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 19,862,527 ლარი.



აქტივობა 1.3.1: ტურიზმის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო / სსიპ აწარმოე საქართველოში
აქტივობის მიზანი: რეგიონებში სასტუმრო ბიზნესის განვითარება, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნა, მეტი დამსვენებლის მოზიდვა და რეგიონის ეკონომიკური
განვითარების ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის განმავლობაში სულ სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მიერ, პროგრამის
„აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, გაფორმდა ხელშეკრულებები 28 ბენეფიციარ
კომპანიასთან კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსებაზე. სულ 2020 წელს აღნიშნული
პროგრამის ფარგლებში გადაირიცხა 7,800,000 ლარი სასტუმროებზე.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 15 ახალი ან/და არსებული
სასტუმროს

გაფართოების

პროექტის

მხარდაჭერა.

საანგარიშო

პერიოდში,
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ხელშეკრულება გაფორმდა 28 ახალ ან/და არსებულ სასტუმროს გაფართოების
პროექტთან დაკავშირებით. ამავე პერიოდში პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებით
მხარი დაეჭირა 94 პროექტს.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 7,800,000 ლარი.
ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.1. ტურიზმის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
განვითარების

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

სამინისტრო/სსიპ

აწარმოე

საქართველოში
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2019-2020

შესრულებული:
წლებში

რეგიონებში

სახელმწიფო

პროგრამის "აწარმოე საქართველოში"
ინდუსტრიის

მიმართულების

სასტუმრო
ფარგლებში

2020 წელს, რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის
"აწარმოე

საქართველოში"

ინდუსტრიის

სასტუმრო

მიმართულების

პროცენტის

ფარგლებში

ყოველწლიურად მხარი დაეჭირება 15 ახალ ან/და

სესხის

თანადაფინანსების

არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტს

პროგრამით მხარი დაეჭირა 28 სასტუმროს
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 2,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 7,800,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.3.2: ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო / სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
აქტივობის მიზანი: ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
განხორციელდა ღვინის გზის საგზაო მანიშნებლების სამუშაოების შესყიდვა. დმანისში
მოეწყო საპიკნიკე ინფრასტრუქტურა. მოეწყო სამთო-საფეხმავლო ბილიკები გურიაში და
ზემო სვანეთში (ჭუბერი, ნაკრას და მულახის თემებში). ქვეყნის მასშტაბით 61 ახალი
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რეკომენდებული ღვინის ტურიზმის ობიექტისთვის (მარანი და საწარმო) განხორცილდა
საგზაო მანიშნებლების მონტაჟი. განხორციელდა ღვინის ტურიზმის ობიექტების
ინსპექტირება და ქვეყნის მასშტაბით 53 ახალი ღვინის ობიექტისთვის მომზადდა საგზაო
მანიშნებლების პროექტი, რომლის მონტაჟიც დაგეგმილია 2021 წელს. მოხდა სამთოსაფეხმავლო ბილიკების პროექტირება მესტიის მუნიციპალიტეტსა და სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონში. ჩატარდა სამთო-საფეხმავლო 2 ბილიკის გეგმარება იმერეთში.
2020

წელს,

ტურიზმის

ეროვნული

ადმინისტრაციის

ხარისხის

განვითარების

სამმართველოს მიერ განხორციელდა სხვადასხვა თემატიკის 7 ტრენინგი

სოფლის

განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 600 ტრენინგის მონაწილე.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 3 ტურისტული
პროდუქტის

შექმნა,

დამატებით

2

მცირე

ინფრასტრუქტურული

პროექტის

განხორციელება, ასევე, 600 ტრენინგის მონაწილის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში,
შეიქმნა 3 ტურისტული პროდუქტი და განხორციელდა 2 მცირე ინფრასტრუქტურული
პროექტი. სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 600
ტრენინგის მონაწილე.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 700,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 677,092.36 ლარი.
ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.3.2.

ტურიზმის

განვითარება

და

ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების სამინისტრო / სსიპ საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2018-2020 წლებში დამატებით შექმნილი იქნება 3

2020 წელს, დამატებით შეიქმნა 3 ტურისტული

ტურისტული

პროდუქტი და 2 მცირე ინფრასტრუქტურული

დამატებით

პროდუქტი
მცირე

2

(ყოველ

წელს),

ინფრასტრუქტურული

პროექტი იქნება შექმნილი (ყოველ წელს);

პროექტი;
2020 წელს, გადამზადებულია 600 ტურიზმის

2018-2020 წლებში, წლიურად გადამზადებული

სექტორის წარმომადგენელი

იქნება ტურიზმის სექტორის 600 წარმომადგენელი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 700,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 677,092.36 ლარი

41

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.3.3: რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: საქართველოს რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება,
ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით კონკურსების, გამოფენების, ფესტივალებისა და
სხვა

კულტურული

ღონისძიებების

განხორციელება;

ეთნიკური

უმცირესობების

თვითმყოფადობის, კულტურული მრავალფეროვნების, საზოგადოების ღირებულებათა
სისტემების

დაცვა-შენარჩუნება

რეგიონებში;

რეგიონის

მოსახლეობის

ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენის ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება.
განხორციელებული ღონისძიებები
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ
საანგარიშო პერიოდის მანძილზე, ჩატარდა 15 კულტურული პროექტი/ღონისძიება
საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში სამინისტროს დაფინანსებითა და ორგანიზებით
განხორციელდა 43 პროექტი, რომლებიც მოიცავდა საქართველოს ყველა რეგიონის 60-მდე
მუნიციპალიტეტს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი იყო
15 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელება. საანგარიშო
პერიოდში, 60-მდე მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 43 პროექტი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 500,000 ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა ხარჯმა
შეადგინა 993,643 ლარი.
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ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.3. რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს რეგიონებში კულტურის სფეროში

2020

განხორციელდება 15 პროექტი

კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი

წელს

რეგიონებში

განხორციელდა
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ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 500,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 993,643.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.3.4: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო / სსიპ-საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-შენარჩუნება
განხორციელებული ღონისძიებები
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის, ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაციისა
და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კონსერვაციის თვალსაზრისით, აქტივობები
ნაწილობრივ განხორციელდა ქვეყანაში კოვიდ-19-ს გამო შექმნილი ვითარების გამო.
საანგარიშო პერიოდში

მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 31

ძეგლის რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადების მიმართულებით გაფორმდა 2 ხელშეკრულება.
განხორციელდა მიმდინარე

წელს დაგეგმილი 47 პროექტი ძეგლების რესტავრაცია-

რეაბილიტაციის, კონსერვაციის და არქეოლოგიური შესწავლის მიმართულებით.
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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის
მიმართულებით გაფორმდა 3 ხელშეკრულება ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,
კონსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგიონებში მდებარე კულტურული
მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების
ყოველწლიური მაჩვენებელი - 40. საანგარიშო პერიოდში, რეგიონებში მდებარე
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის, კონსერვაციის
და არქეოლოგიური შესწავლის მიმართულებით განხორციელდა 47 პროექტი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 8,085,000 ლარით ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 8,983,000 ლარი.
ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.4. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
კულტურისა

განათლების,
და

სპორტის

მეცნიერების,

სამინისტრო

/

სსიპ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

რეგიონებში

მდებარე

კულტურული

მემკვიდრეობის

რეაბილიტირებული

და

რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების

რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,

რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების

კონსერვაციის

და

არქეოლოგიური

შესწავლის

ყოველწლიური მაჩვენებელი 40

მიმართულებით განხორციელდა 47 პროექტი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 8,085,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 8,983,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 1.3.5: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
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აქტივობის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა.
განხორციელებული ღონისძიებები
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2020
წელსაც აგრძელებდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10 სსიპ-ის
(მუზეუმებისა

და

სახლ-მუზეუმების)

დაფინანსებას.

მუზეუმები

დაფინანსების

ფარგლებში ახორციელებენ სამუზეუმო საქმიანობას, ორგანიზაციის ადმინისტრაციული,
კომუნალური ხარჯებისა და შრომითი ანაზღაურების უზრუნველყოფას. 2020 წელს
განხორციელებული ასიგნებების ფარგლებში და ქვეყანაში შექმნილი ეპიდვითარებიდან
გამომდინარე, 10 სსიპ მუზეუმში ჯამში განხორციელდა 100-მდე სხვადასხვა შინაარსის
აქტივობა (მ. შ. ონლაინ) - გამოფენები, კონფერენციები, საგანმანათლებლო პროგრამები
და სხვა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 11
სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება, საიდანაც
ფაქტიურად განხორციელდა 10 სსიპ-ის დაფინანსება.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განსახორციელებელი

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,851,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტობრივმა
შესრულებამ 1,408,792 ლარი შეადგინა.
ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.5. კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
ყოველწლიურად

შესრულებული:
განხორციელდება

რეგიონებში

2020

წელს,

განხორციელდა

რეგიონებში

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 11 სსიპ-

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10

ის

სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე,

(მუზეუმების,

მუზეუმ-ნაკრძალების,

სახლ-

მუზეუმების) დაფინანსება

მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 1,851,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 1,408,792.02 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ
დაწყებულა

პროცესი
მიმდინარეობს

პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
შეწყვეტილია

პროცესი
დასრულებულია

სტატუსი

X
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პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და
ცხოვრების დონე
პრიორიტეტული მიმართულება სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე
აერთიანებს 3 ამოცანას და ჯამში 30 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად მოიცავს სოფლად
მოსახლეობის შესაძლებლობების ზრდის, პროფესიული განათლების, ინოვაციების
განვითარების,

ძირითადი

ინფრასტრუქტურის

და

სერვისების

განვითარების

მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.
პრიორიტეტული

მიმართულების

2020

წლის

ჯამური

საპროგნოზო

ბიუჯეტი

განისაზღვრა 418,926,700 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა
571,537,353 ლარი.

ამოცანა 2.1. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით.
ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების
ხელშეწყობით (განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)

2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს ჯამში 7 აქტივობა განისაზღვრა, მათ შორის,
ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება,

პროფესიული

განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, პროფესიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება,
ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების
ხელშეწყობა. აქტივობები განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
16,142,000 ლარით განისაზღვრა.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 გაიცა ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 503 ფიზიკური პირისთვის;
 ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 155-მა მასწავლებელმა
და 12-მა დირექტორმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა;
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 სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ
შეადგინა - 1,903;
 ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით დაფინანსდა 12 რეგიონული
თეატრი;
 შეიქმნა 1 რეგიონული ტექნოპარკი და 2 ინოვაციების ცენტრი;
 პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელ

სახელმწიფო

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად) ჩაირიცხა 2,554 სტუდენტი
2.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
16,142,000

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ,

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 23,967,256 ლარი



აქტივობა

2.1.1:

ეროვნული

ინოვაციების

ეკოსისტემის

ფორმირება

და

განვითარება (IBRD)
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო/სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: საქართველოში ფირმებისა და ფიზიკური პირების

ინოვაციური

საქმიანობის გაზრდა და ციფრულ ეკონომიკაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, GENIE პროექტის
ფარგლებში, თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების
შექმნის ხელშესაწყობად, სააგენტომ ინტერნეტ ვაუჩერების მეშვეობით, ფართოზოლოვან
ინტერნეტში საქართველოს მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები 503 სოციალურად
დაუცველი ოჯახი ჩართო.
2020 წელს, ტექნოპარკის ფაბლაბის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგები, სადაც
მოზარდები ეცნობოდნენ პროგრამირებისა და ელექტრონიკის საწყისებსა და 3D
მოდელირებისა და ბეჭდვის პრინციპებს. ჯამში STEAM მიმართულებით გადამზადა 150მდე მოზარდი.

ასევე,

თებერვალში ჩატარდა “Corel Drow” ტრენინგი, სადაც

მონაწილეებმა შეისწავლეს 2D გრაფიკულ პროგრამაში მუშაობის პრინციპები.
COVID19-სგან გამოწვეული პრობლემების საპასუხოდ, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგები
ციფრული წიგნიერების და ელექტრონული კომერციის მიმართულებით, რომელსაც
დაესწრო 100-ზე მეტი მეწარმე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან; შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით ჩატარდა ტრენინგები რეგიონულ
ტექნოპარკებში სახელწოდებით „დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი“, რომელსაც ჯამში
130-მდე ადამიანი დაესწრო; USAID-ის პროექტ „ზრდა საქართველოში“-ს მხარდაჭერით,
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86 მეწარმეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომლებმაც გაიარეს სააგენტოს
ტრენინგები ელექტრონულ კომერციაში, დაუმზადდათ საკუთარი ვებ-გვერდები,
ელექტრონული კომერციის ფუნქციონალით.
პროექტ „ზრდა საქართველოში“-ს მხარდაჭერით, სააგენტომ შეიმუშავა ციფრული
წიგნიერების და ელექტრონული კომერციის ონლაინ კურსი, რომელიც განთავსდა ვებგვერდზე: trainings.gov.ge და ხელმისაწვდომია საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის.
შეიქმნა საინფორმაციო ტიპის ვებ-გვერდი ICT პროგრამისთვის, სადაც განთავსდა
კურსების ჩამონათვალი და კითხვარი წინასწარი რეგისტრაციისთვის; დაიწყო ICT
ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით, რომელშიც 2020 წელს 39 ადამიანი ჩაერთო.
2020 წელს დასრულდა რეგიონული ტექნოპარკის და გურჯაანის და კასპის ინოვაციების
ცენტრების მშენებლობა. გახსნა განხორციელდა 2020 წლის ოქტომბრის ბოლოს.
აქსელერატორის პროგრამის პირველი ნაკადის მიღება გამოცხადდა მაისში და
დასრულდა 25 მაისს. პირველი ნაკადის პროგრამა 15 სტარტაპ აქსელერაციით 2020 წლის
15 ოქტომბერში წარმატებით დასრულდა.
2020 წლის 1 სექტემბრიდან გამოცხადდა მეორე ნაკადისთვის აპლიკაციების მიღება,
რომელიც დაიხურა 23 ოქტომბერს. დაფიქსირდა რეკორდული აქტივობა და შემოვიდა
140 განაცხადი მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო: ა) ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერის 400
ფიზიკური პირისთვის გაცემა; ბ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 250
სპეციალისტის გადამზადება

და

10 სტარტაპ აქსელერაცია; გ) 1

რეგიონული

ტექნოპარკის და 2 ინოვაციების ცენტრის შეიქმნა.
2020

წელს, გაიცა: ა) ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 503 ფიზიკური

პირისთვის; ბ) 2020 წლის დეკემბერში დაიწყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში
- ICT, 39 ბენეფიციარის გადამზადება. სტარტაპ აქსელერაციის პროგრამის პირველი
ნაკადი დასრულდა 2020 წლის ოქტომბერში 15 სტარტაპ აქსელერაციით. გ) 2020 წლის
ოქტომბერში გაიხსნა 1 რეგიონული ტექნოპარკი და 2 ინოვაციების ცენტრი გურჯაანსა
და კასპში.
2020 წელს, ამ აქტივობების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 7,041,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 7,712,506 ლარი.

ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
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აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.1.

ეროვნული

ინოვაციების

ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD)
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების სამინისტრო / სსიპ საქართველოს
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს გაიცემა:

2020 წელს გაიცა:

ა) ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 400

ა) ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 503

ფიზიკური პირისთვის.

ფიზიკური პირისთვის

ბ)

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

გადამზადებული 250

სფეროში

სპეციალისტი და

10

სტარტაპ აქსელერაცია.
გ) შეიქმნება 1

ბ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში დაიწყო
39

სპეციალისტის

დეკემბერში

რეგიონული ტექნოპარკი და 2

ინოვაციების ცენტრი

და

გადამზადება
განხორციედა

2020
15

წლის

სტარტაპ

აქსელერაცია
გ)

შეიქმნა

1

რეგიონული

ტექნოპარკი

და

2

ინოვაციების ცენტრი გურჯაანსა და კასპში

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 7,041,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 7,712,506.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

ბის
შეფასება

არ შესრულდა

X
განხორციელების
პროცესი ჯერ არ

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.1.2: პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

საჯარო

პროფესიული

სასწავლებლების

მასწავლებელთა

კომპეტენციების ამაღლების მხარდაჭერა, კერძოდ, მეწარმეობის უნარების განვითარების
მიმართულებით, ასევე, პროფესიული მასწავლებლებისა და დირექტორებისათვის
მეწარმეობრივი

ხედვისა

და

მეწარმეობისთვის

აუცილებელი

კომპეტენციების

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, პიროვნული გაძლიერება სამეწარმეო საქმის წამოსაწყებად,
მეწარმეობრივი საქმიანობასთან მიმართებაში თვით ეფექტიანობის განცდის ფორმირება,
მათ მიერ სტუდენტებისათვის მეწარმეობრივი ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
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განხორციელებული ღონისძიებები:
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება ითვალისწინებს
სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
ორგანიზებით

ტრენინგების

ჩატარებას

საჯარო

პროფესიული

სასწავლებლების

მასწავლებელთა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთათვის მეწარმეობის უნარების
განვითარების მიმართულებით.
საანგარიშო პერიოდში, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების
პროგრამის ფარგლებში, ევროპის განათლების ფონდთან (ETF) თანამშრომლობით,
ექსპერტთა და ტრენერ-კონსულტანტთა სამუშაო ჯგუფის მონაწილეობით, შემუშავდა
ტრენინგ-მოდული

სახელწოდებით

“პროფესიულ

მასწავლებელთა

სამეწარმეო

კომპეტენციების განვითარება“ (ტრენინგის ხანგრძლივობა - 24 საკონტაქტო საათი).
ტრენინგის მიზანს შეადგენდა მონაწილეთათვის მეწარმეობისათვის აუცილებელი
კომპეტენციების ფორმირება, მეწარმეობრივი ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა,
პიროვნული გაძლიერება სამეწარმეო საქმის წამოსაწყებად, სამეწარმეო საქმიანობასთან
მიმართებაში თვითეფექტიანობის განცდის ფორმირება. ტრენინგი ორიენტირებულია,
როგორც უშუალოდ სამიზნე ჯგუფზე, ვისთანაც ტრენერები ეცდებიან ზემოაღნიშნული
მიზნის მიღწევას, ასევე არაპირდაპირ - პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებზეც,
რომელთაც ტრენინგის მონაწილე მასწავლებლები უნდა დაეხმარონ მეწარმეობრივი
ხედვის ჩამოყალიბებაში.
ტრენინგის თემატიკა/გეგმა მოიცავდა: თანამშრომლობა და გამოწვევები; მონაწილეთა
თვითშეფასება; მასტერკლასი საკვანძო კომპეტენციებზე; კომპეტენციაზე დაფუძნებული
სწავლება; მასტერკლასი ღირებულებაზე დაფუძნებულ პედაგოგიკაზე; არამეწარმე
მეწარმეები და სხვა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო "მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში პროფესიული
სასწავლებლების მინიმუმ 200 მასწავლებლის და დირექტორების 50%-ის დატრენინგება.
საანგარიშო პერიოდში, ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 155-მა
მასწავლებელმა (15%) და 12-მა დირექტორმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა (35 %).
2020 წელს აქტივობის ფარგლებში საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 11,000 ლარით და
აქტივობის ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შესრულებამ 13,880 ლარი შეადგინა.

ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.2.

პროფესიული

განათლების

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
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პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს "მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში

2020 წელს ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების

დატრეინინგდება პროფესიული სასწავლებლების

განვითარება" გაიარა 155-მა მასწავლებელმა და

მინიმუმ 200 მასწავლებელი და დირექტორების 50%

12-მა

დირექტორმა

და

ადმინისტრაციულმა

პერსონალმა (35 %)
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 11,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 13,800.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.1.3: პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სწრაფად და მუდმივად ცვლადი შრომის ბაზრის მოთხოვნების
დაკმაყოფილება
განხორციელებული ღონისძიებები:
საანგარიშო პერიოდში კოვიდ 19-ით გამოწვეული პანდემიის გამო, პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღებების ნაცვლად,
სტუდენტთა მიღება საკვალიფიკაციო პროგრამებზე გამოცხადდა ერთხელ. 2020 წლის
მიღების

ფარგლებში,

განმახორციელებელ

პროფესიული

სახელმწიფო

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

პროფესიულ

პროგრამების
(სადიპლომო)

პროგრამებზე სახელმწიფო დაფინანსებით ჩაირიცხა 2,554 პირი.
აქტივობის ფარგლებში, ვაუჩერული დაფინანსება გამოიყო როგორც 2020 წელს
ჩარიცხული

სტუდენტებისათვის,

სტუდენტებისათვის,

რომელთაც

ჯერ

ასევე
არ

წინა

მიღებებზე

დაუსრულებით

სწავლა

ჩარიცხული
პროგრამის

ხანგრძლივობიდან გამომდინარე და 2020 წელსაც ქონდათ სტუდენტის სტატუსი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
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2020

წელს,

სახელმწიფო

დაგეგმილი

იყო

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამების

დაწესებულებებში

განმახორციელებელ

(სოფლად)

2,500

სტუდენტის

ჩარიცხვა. 2020 წელს, სოფლად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობამ საერთო ჯამში
შეადგინა 2,554 პირი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 3,800,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 9,816,000 ლარი.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

ინოვაციების

უნარ-ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

ასევე,

დასაქმების

ხელშეწყობით

პროფესიული

განათლების

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.3.

განვითარების ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს პროფესიული პროგრამების

2020 წელს პროფესიული პროგრამების

განმახორციელებელ სახელმწიფო

განმახორციელებელ სახელმწიფო

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად)

(სოფლად) ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა

ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობამ შეადგინა 2,554

შეადგენს 2,500
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 3,800,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 9,816,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.1.4: ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
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აქტივობის მიზანი: ეროვნული უმცირესობების პროფესიული განვითარებისა და
დასაქმების ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
აქტივობა მოიცავს ეროვნული უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებას და,
ასევე, მათ გადამზადებას საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის
ფარგლებში და ხორციელდება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის
მიერ.
აქტივობის ფარგლებში, 2020 წლის მონაცემებით სახელმწიფო ენის სწავლების
პროგრამით ისარგებლა ეროვნული უმცირესობის 2059-მა წარმომადგენელმა, მათ შორის
სამიზნე

რეგიონებში

1,903-მა;

საჯარო

მმართველობისა

და

ადმინისტრირების

პროგრამით კი ისარგებლა 338-მა პირმა.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო, რომ სახელმწიფო ენის სწავლების
პროგრამით სარგებელი მიეღო ეროვნული უმცირესობის 400 წარმომადგენელს, ასევე,
დაგეგმილი იყო საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში
40 პოტენციური მსმენელის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში, სამიზნე რეგიონებში,
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლა ეროვნული უმცირესობის 1,903-მა
წარმომადგენელმა, ხოლო საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით
ისარგებლა 338-მა პირმა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 541,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 1,893,178 ლარი.

ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.4.

ეროვნული

უმცირესობების

პროფესიული გადამზადება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:
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2020

წელს

სახელმწიფო

ენის

სწავლების

2020

წელს,

სახელმწიფო

ენის

სწავლების

პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა -

პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ

400;

შეადგინა 1,903;

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების

პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 40

პროგრამის

კურსამთავრებულთა

რაოდენობამ

შეადგინა 338 პირი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 541,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 1,893,178.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



განხორციელების

განხორციელების

X

აქტივობა 2.1.5: სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო / სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტო
აქტივობის

მიზანი:

შრომის

ბაზრის

მოთხოვნად

პროფესიებში

სამუშაოს

მაძიებელთა

პროფესიული მომზადება-გადამზადებით და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით,
მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების
ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
პროგრამის

განხორციელებისათვის,

დადგენილების

მოთხოვნების

გათვალისწინებით,

სამინისტრომ და სააგენტომ პროგრამით გათვალისწინებულ დადგენილ ვადებში გამოსცა
პროგრამის განხორციელებისთვის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები.
2020 წელს, კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული
შეზღუდვების გამო შეჩერებულ იქნა, პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული მომზადება
და პროფესიული გადამზადების აქტივობა.
2020

წლის

სახელმწიფო

პროგრამა

დამტკიცდა

„სამუშაოს

მაძიებელთა

პროფესიული

მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო
პროგრამა“ - სახელწოდებით. 2020 წლიდან პროგრამის განმახორციელებელია სსიპ დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.
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ქვეყანაში კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიიდან გამომდინარე, 2020 წლის პროგრამის
განხორციელება დაიწყო დეკემბრის თვიდან.

სწავლის პროცესში რეგიონებში ჩაერთო

116

სამუშაოს მაძიებელი (იმერეთი - 60, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 56). სწავლის პროცესი
დასრულდება 2021 წლის პირველ კვარტალში. სამუშაოს მაძიებლების, რომლებიც სწავლას
გადიან რეგიონებში, სწავლის სრული კურსის დაფინანსებისთვის განსაზღვრულია 122,200 ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო საქართველოს რეგიონებში მინიმუმ 350
სამუშაოს

მაძიებლის

კორონავირუსით

გადამზადება.

გამოწვეული

პროგრამის

პანდემიიდან

განხორციელება დაიწყო დეკემბრის თვიდან.

დეკემბრის

თვიდან,

გამომდინარე,

2020

ქვეყანაში
წლის

ახალი

პროგრამის

სწავლის პროცესში რეგიონებში ჩაერთო 116

სამუშაოს მაძიებელი (იმერეთი - 60, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 56). სწავლის პროცესი
დასრულდება 2021 წლის პირველ კვარტალში.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო

ბიუჯეტმა შეადგინა 300,000 ლარი. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3,200 ლარი.
ამოცანა 2.1: ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე,
თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით
(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.1.5. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა
ამაღლება

პასუხისმგებელი უწყება:

და

კვალიფიკაციის

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო / სსიპ
სოციალური მომსახურების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს რეგიონებში გადამზადდება სწავლის
მინიმუმ 350 ბენეფიციარი

პროცესში

რეგიონებში

ჩაერთო

116

სამუშაოს მაძიებელი (იმერეთი - 60, სამეგრელოზემო სვანეთი - 56)
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 300,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 3,200.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

შესრულე

რეიტინგი

სტატუსი

არ შესრულდა

X

X
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აქტივობა 2.1.8: ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: რეგიონებში ქართული თეატრალური ხელოვნების ტრადიციების
დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია. პროფესიული თეატრალური ხელოვნების
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ სადადგმო/საგასტროლო ხარჯებით ხელი შეუწყო რეგიონულ სსიპ
თეატრებს. კერძოდ, “კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ (კოდი 32 09 02) ფარგლებში,
რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის მიზნით, კონკურსის ან ექსკლუზიური გზით,
დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 11 რეგიონში

მდებარე 12

სახელოვნებო სსიპ-ის დაფინანსება. აგრეთვე, 11 რეგიონში მდებარე სახელოვნებო 12
სსიპ-ის ფუნქციონირების დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში, აქტივობის ფარგლებში
11 რეგიონში 12 სახელოვნებო სსიპ-ს დაუფინანსდა 21 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის
საჭირო ხარჯები, ასევე, 11 რეგიონში, სამინისტროს

დაქვემდებარებაში არსებულ 12

რეგიონულ თეატრს დაუფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 3,965,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ
შეადგინა 4,015,600 ლარი.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

ასევე,

დასაქმების

ხელშეწყობით

ხელოვნების

განვითარების

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.8.

ღონისძიებები
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად სამინისტროს დაქვემდებარებაში

2020 წელს, 11 რეგიონში მდებარე 12 სახელოვნებო

არსებული, 11 რეგიონში მდებარე 12 სახელოვნებო

სსიპ დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებისთვის

სსიპ-ი

საჭირო თანხით;

ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიების

ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით;

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, 11

ყოველწლიურად სამინისტროს დაქვემდებარებაში

რეგიონებში მდებარე 12

არსებული, 11 რეგიონში მდებარე 12 სახელოვნებო

(რეგიონალური

სსიპ-ის

ფუნქციონირების ხარჯების

(რეგიონალური

თეატრები)

სახელოვნებო სსიპ-ს

თეატრები)

დაუფინასნდა

ფუნქციონირების ხარჯების უზრუნველყოფა
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 3,965,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 4,015,600.00 ლარი

56

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.1.9: სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: რეგიონებში სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა,
სახელოვნებო
პოტენციალის

განათლების

ხელმისაწვდომობა

გააქტიურება;

სამინისტროს

და

ადგილობრივი

დაქვემდებარებაში

კულტურული

არსებული

სსიპ

2020 წელს, სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულმა 2-მა სახელოვნებო

სსიპ

ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის ყოველწლიური დაფინანსება
განხორციელებული ღონისძიებები:

ორგანიზაციამ (სსიპ გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო-საზოგადოებრივი
კოლეჯი და სსიპ თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი)
მიიღო ფუნქციონირებისათვის საჭირო

და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული

დაფინანსება.

სულხან

კერძოდ,

სსიპ-გორის

ცინცაძის

სახელობის

სამუსიკო

საზოგადოებრივი კოლეჯის 2020 წლის ბიუჯეტმა - ფაქტიურმა ხარჯმა (პროგრამული
კოდები 32 03 01 30 და 32 09 11) - შეადგინა 272,055 ლარი. რაც შეეხება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის

სახელობის

სამუსიკო

სასწავლებელს,

სასწავლებლის

წლიურმა

დაფინანსებამ - ფაქტიურმა ხარჯმა (პროგრამული კოდი 32 09 07) – 240,917 ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების დაფინანსება. საანგარიშო პერიოდში, წლის
განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 484,000 ლარით. ჯამში, ორივე სახელოვნებო
სასწავლებელი დაფინანსდა 512,972 ლარის ოდენობით.
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ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.9.

სახელოვნებო

განათლების

ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, არანაკლებ 2 სახელოვნებო

2020 წლის განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო

განათლების სასწავლებლების

განათლების მიმართულებით სამინისტროს

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით

დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის

უზრუნველყოფა

ფუნქციონირება
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 484,000.00 ლარი

შესრულებ

ფაქტობრივი: 512,972.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

ამოცანა

2.2.

X

ინფრასტრუქტურა

და

სერვისები.

სოფლის

ძირითადი

ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე
მიმავალი
ხარისხიანი

გზებისა

და

შესაბამისი

სახელმწიფო

ინფრასტრუქტურის)

სერვისებით

სარგებლობის

გაუმჯობესება

და

ხელმისაწვდომობა,

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით

2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს დაგეგმილი იყო ჯამში 22 აქტივობა, მათ
შორის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება,
მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა, მოსახლეობის
ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება, მაღალმთიანი
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სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე,
სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სოფლად სკოლამდელი აღზრდის
ხელშეწყობა, სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფლად გარე
განათების

მოწყობა,

ეკომიგრანტთა

მიგრაციის

მართვა,

ქვეყნის

სხვადასხვა

მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების მშენებლობა და აღჭურვა და დემოგრაფიული
მდგომარეობის

გაუმჯობესების

ხელშეწყობა,

სოფლის

მხარდაჭერის

პროგრამის

განხორციელება და სხვა.
აქტივობები განხორციელდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს მიერ.
2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
განისაზღვრა 402,784.700 ლარის ოდენობით.

ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 განხორციელდა 93

საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები
 დასრულებულია 3 ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა და
აღჭურვა
 დამატებით 31,731 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში
ჩართვის შესაძლებლობა;
 ყაზბეგის

და

დუშეთის

მუნიციპალიტეტების

მაღალმთიანი

სოფლების

მუდმივად მცხოვრებ 6,188 აბონენტს აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი
გაზის ღირებულება;
 722 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე
დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა გზის საფარი;
 აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 93 საბავშვო ბაღი;
 აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 44 სპორტული და კულტურის ობიექტი
 46 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება;
 აშენდა/რეაბილიტირებული იქნა 669 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 30 სათავე
და გამწმენდი ნაგებობა;
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 572 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი;
 ეკომიგრანტთა

ალტერნატიული

საცხოვრებლებით

უზრუნველსაყოფად

შესყიდულ იქნა 173 სახლი;
 სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს დამატებით იუსტიციის სახლის ერთი
ახალი ფილიალი
2.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
402,784,700

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ,

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 547,570,097 ლარი.



აქტივობა

2.2.1:

ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ინფრასტრუქტურის განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები
სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, საანგარიშო
პერიოდში კვლავ გრძელდებოდა საქმიანობა საჯარო სკოლების რეაბილიტაციამშენებლობის, სასმელი წყლით მომარაგების და სხვა მიმართულებებით.
2020 წელს დასრულდა 5 საჯარო სკოლის მშენებლობა კასპში, თერჯოლაში, ზესტაფონში,
ტყიბულში და დედოფლისწყაროში; დასრულდა ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა
ოზურგეთში; 4 სკოლაში განხორციელდა სრული რეაბილიტაცია ოზურგეთში 2,
ზესტაფონში და წეროვანში; მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა
31 სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩხოროწყუში, ყაზბეგში, თიანეთში, ლენტეხში,
ნინოწმინდაში და გორში; 2020 წელს დაიწყო და მიმდინარეობს 3 საჯარო სკოლის სრული
რეაბილიტაცია ზუგდიდში და სენაკში.
ამასთან,

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა

და

სპორტის

სამინისტროს, სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს,

საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმებული 2018 წლის 2 თებერვლის
მემორანდუმის ფარგლებში, ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფოს მიერ
უფლებამოსილებები დელეგირებულია მუნიციპალიტეტებისთვის, შესაბამისად, 2018
წლიდან სოფლების საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული პროექტებს ასევე
ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.
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ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მინიმუმ 350 საჯარო სკოლის აღჭურვა
და

სხვადასხვა

სახის სარებილიტაციო

სამუშაოების

განხორციელება. საანგარიშო

პერიოდში, განხორციელდა 5 საჯარო სკოლის მშენებლობა, 1 ინოვაციური ცენტრის
მშენებლობა,

4

სარეაბილიტაციო

სკოლის

სრული

სამუშაოები.

რეაბილიტაცია,

ასევე,

52

საჯარო

31

სკოლა

სკოლის

ნაწილობრივ

აღჭურვილია

საჭირო

ინვენტარით. სოფლის განვითარებისთვის ბიუჯეტი განისაზღვრა 14,233,000 ლარით და
ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 14,785,153 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად განხორციელდება მინიმუმ 350

2020 წელს, განხორციელდა 93

საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის

აღჭურვა და სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სამუშაოები

საჯარო სკოლის

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 14,233,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 14,785,153.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



აქტივობა

X

2.2.2:

პროფესიული

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ინფრასტრუქტურის განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო
გარემოს გაუმჯობესება
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განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს დასრულდა ქალაქ კასპში 200 სტუდენტზე გათვლილი პროფესიული კოლეჯის
მშენებლობა და გარე სპორტული მოედნის მოწყობა. დასრულდა ქალაქ მარნეულში
პროფესიული კოლეჯ ,,მოდუსი’’-ს 150 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის
მშენებლობა და გარე სპორტული მოედნის მოწყობა. დასრულდა ააიპ კოლეჯი
,,ჰორიზონტი''-ის

100

სტუდენტზე

გათვლილი

სასწქავლო

კორპუსის

პროექტირება/მშენებლობა სოფელ გორაბეწრეჟულში. დასრულდა ქალაქ ქობულეთში
სსიპ-კოლეჯი "ახალი ტალღა"-ს სასწავლო შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დასრულდა

ქალაქ

თელავში

სსიპ

კოლეჯი

,,პრესტიჟი''-ს

სასწავლო

შენობის

რეაბილიტაცია.
მიმდინარეობს წყალტუბოს პროფესიული კოლეჯის 100 სტუდენტზე გათვლილი
სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და სპორტული დარბაზის მოწყობა. მიმდინარეობს
ხაშურის პროფესიული კოლეჯის 200 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის
მშენებლობა და გარე სპორტული მოედნის მოწყობა, ასევე სამშენებლო, სოფლის
მეურნეობის

ტექნიკის,

ელექტრომექანიკის,

სატყეო

საქმის

და

მეფუტკრეობის

სახელოსნოების ფართების მოწყობა. მიმდინარეობს ბორჯომის პროფესიული კოლეჯის
250 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და სპორტული დარბაზის
მოწყობა.

მიმდინარეობს

შოთა

მესხიას

ზუგდიდის

სახელმწიფო

სასწავლო

უნივერსიტეტის ბაზაზე 200 სტუდენტზე გათვლილი ახალი სასწავლო შენობის
სამშენებლო სამუშაოები, სახელშეკრულებო ღირებულებით 1,449,996 ლარი. 2020 წელს
დაიწყო 6 პროფესიული სასწავლებლის 23 სხვადასხვა ტიპის სახელოსნოს მშენებლობა,
სადაც სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა სახის პროფესიულ პროგრამებს.
მიმდინარეობს ქალაქ ქობულეთში სსიპ-კოლეჯი "ახალი ტალღა" სახელოსნოების
მშენებლობა. მიმდინარეობს კასპის პროფესიული კოლეჯის სახელოსნოების მშენებლობა.
მიმდინარეობს გურჯაანში სსიპ კოლეჯი "აისი" კაჭრეთის ფილიალის სახელოსნოს
მშენებლობა. მიმდინარეობს ახმეტაში სსიპ კოლეჯი "აისი" ალვანის ფილიალის
სახელოსნოს მშენებლობა. მიმდინარეობს სსიპ კოლეჯი "ერქვანი"-ს სახელოსნოების
მშენებლობა. მიმდინარეობს სსიპ კოლეჯი „ლაკადა“-ს სახელოსნოების მშენებლობა.
მიმდინარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოცხოეწერის ტერიტორიაზე
სსიპ კოლეჯი "ლაკადა"-ს სადურგლო სახელოსნოს მშენებლობა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში
ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარება (რეაბილიტაცია,
აღჭურვა). საანგარიშო პერიოდში, დასრულებულია 3 საგანმანათლებლო დაწესებულების
მშენებლობა და აღჭურვა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,198,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ
შეადგინა 18,056,111 ლარი.
62

ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.2. პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში

2020

განვითარებულია ახალი პროფესიული

საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა და

საგანმანათლებლო დაწესებულება

აღჭურვა

წელს

დასრულებულია

3

ახალი

(რეაბილიტაცია, აღჭურვა)
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 5,198,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 18,056,111.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.3: საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის
ზრდა; მოსწავლეების მიერ გაკვეთილზე დაგვიანებისა და გაცდენების მაჩვენებლის
შემცირება;

საცხოვრებელი

ადგილიდან

სკოლამდე

მოსწავლეთა

უსაფრთხო

გადაადგილება
განხორციელებული ღონისძიებები
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ,
ქვეყნის მასშტაბით, აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება უზრუნველყო შემდგეგი
მიზნობრივი ტრანსფერებით: თიანეთი, მესტია, ზესტაფონი, ბაღდათი, თეთრიწყარო,
ტყიბული, ასპინძა, თელავის თემი, საჩხერე, ჩოხატაური, ონი, ვანი, სენაკი, აბაშა, ახმეტა,
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ბოლნისი, გურჯაანი, წალკა, ახალქალაქი, ადიგენი, მცხეთის თემი, ხარაგაული,
წალენჯიხა, ჭიათურა, ბორჯომი, ქარელი, ჩხოროწყუ, ნინოწმინდა, სამტრედია,
თერჯოლა, გარდაბანი, წყალტუბო, ამბროლაურის თემი, ხობი, ყაზბეგი, ლენტეხი, კასპი,
მარტვილი, ლანჩხუთი, ზუგდიდის თემი, ყვარელი, ხონი, საგარეჯო, ოზურგეთის თემი,
მარნეული, გორის თემი, ცაგერი, ხაშური, ახალციხის თემი, დუშეთი, ლაგოდეხი,
დმანისი და სიღნაღი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის
ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა.

საანგარიშო

პერიოდში,

ტრანსპორტით

უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამის ბენეფიციართა 100%.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის, ბიუჯეტი
განისაზღვრა 12,735,000 ლარით, ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 10,852,240
ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.3. საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100%

2020 წელს, საჭიროების მიხედვით ტრანსპორტით

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით

უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამის ბენეფიციართა
100%
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 12,735,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 10,852,240.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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აქტივობა.

2.2.5

მოსწავლეთათვის

ფსიქო-სოციალური

მომსახურების

უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ქცევითი და ემოციური
პრობლემების

მქონე

ბავშვების,

მოზარდებისა

და

მათი

კანონიერი

წარმომადგენლისათვის კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურების გაწევა
განხორციელებული ღონისძიებები
სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური
მომსახურების 10 ცენტრი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონს ფარავს. 2020 წლის
განმავლობაში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს

სსიპ

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

მანდატურის

სამსახურის

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრებში შემოვიდა 928 ახალი შემთხვევა, მათ
შორის,

მანდატურის,

ან

სხვადასხვა

უწყების

მიერ

გადმომისამართებული

ან

თვითდინებით შემოსული პირები.
ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, ფუნქციონირებდა სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის
სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ
შორის, ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში, აჭარაში, შიდა ქართლში და სამეგრელოში.
აღნიშნული აქტივობა, კონკრეტული ბიუჯეტის გამოყოფას

არ საჭიროებს, რადგან

პროექტი ხორციელდება მთლიანად ადმინისტრაციული რესურსით, ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.5.

მოსწავლეთათვის

ფსიქო-

სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად

ფუნქციონირებს

სსიპ

2020

წელს,

ფუნქციონირებდა

სსიპ

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის

სამსახურის

სამსახურის

ფსიქოლოგიური

მომსახურების

ფსიქოლოგიური

მომსახურების

ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი,

ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის,

კახეთი,

ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში, აჭარაში,

იმერეთი,

სამეგრელო

აჭარა,

შიდა

ქართლი

და

შიდა ქართლში და სამეგრელოში
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 0 ლარი

ფაქტობრივი: 0 ლარი
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შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X

 აქტივობა 2.2.8: მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით
მომარაგების გაუმჯობესება
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

მოსახლეობის

ელექტროენერგიითა

და

ბუნებრივი

გაზით

მომარაგების გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შპს
„საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

მუნიციპალიტეტებთან

ინფრასტრუქტურის
თანამშრომლობით

სამინისტროსა
შემუშავდა

და

საქართველოს

ადგილობრივ
რეგიონების

გაზიფიცირების გეგმა 2019-2021 წლებისათვის. გეგმა დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №791 განკარგულებით. განკარგულების მე-9 პუნქტის
შესაბამისად მომზადდა წინადადებები და შევიდა შესაბამისი ცვლილებები 17.10.2019
N2193, 27.02.2020 N405 და 29,10,2020 N2148 განკარგულებებით, საბოლოო ჯამში,
სამწლიანი გეგმა ითვალისწინებს 384 დასახლებული პუნქტის 88,363 პოტენციური
აბონენტის

გაზიფიცირებისათვის

საჭირო

სამუშაოების

შესრულებას.

გაზიფიცირებისათვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ჯამური
ღირებულება წინასწარი გათვლებით შეადგენს 238,800 ათას ლარს.
2020 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამუშაოები ზემოაღნიშნული გეგმის
თანახმად, კერძოდ: დასრულდა 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებები დაუსრულებელი
სამუშაოები და დაიწყო 2020 წელს დაგეგმილი დასახლებული პუნქტების გაზიფიცირება.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
აქტივობის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო დამატებით 31,801 პოტენციური
აბონენტის გაზიფიცირება. წლის ბოლოსათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების ქსელში
ჩართვის შესაძლებლობა მიეცა 36,693 პოტენციურ აბონენტს (მათგან: 4,962 აბონენტი 2019 წლის გეგმის ფარგლებში, ხოლო 31,731 აბონენტი - 2020 წლის გეგმის ფარგლებში).
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2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 60,000,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ
შეადგინა 60,000,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.8. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და
ბუნებრივი გაზით მომარაგების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დამატებით 31,801 პოტენციურ

2020 წელს, დამატებით 31,731 პოტენციურ აბონენტს

აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი გაზის ქსელში

მიეცა

ჩართვის შესაძლებლობა

შესაძლებლობა

ბუნებრივი

გაზის

ქსელში

ჩართვის

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 60,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 60,000,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X

 აქტივობა 2.2.9: მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის
ზრდა ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა
ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე
განხორციელებული ღონისძიებები
ბიუჯეტით

გამოყოფილი

შესაბამისი

ასიგნებების

ფარგლებში

ყოველწლიურად

ხორციელდება ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების
მუდმივი მაცხოვრებლების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების
ანაზღაურება.
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ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში
მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით უწყვეტი მომარაგების ღონისძიებათა შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №335 დადგენილების შესაბამისად
კონკრეტული

წლის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

შესახებ

საქართველოს

კანონით

პასუხისმგებელი სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მოსახლეობის
მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო 2010 წლიდან ყოველწლიურად ხორციელდება
ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად
მცხოვრები აბონენტების (დაახლოებით 5,700 აბონენტი) მიერ იანვარი-მაისისა და
ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების
ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს იგეგმებოდა 5,700 აბონენტის მიერ
მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურება.
ღონისძიებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 8,000,000 ლარი. აღნიშნული
სრულად განხორციელდა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 6,188 აბონენტის
მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება 8,948,710 ლარის ოდენობით.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.9.

მცხოვრებთა

მაღალმთიანი

სოფლების

ხელმისაწვდომობის

ზრდა

ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად

ყაზბეგის

მუნიციპალიტეტების
მუდმივად

და

მაღალმთიანი

მცხოვრებ

5,700

დუშეთის
სოფლების
აბონენტს

2020

წელს,

ყაზბეგის

მუნიციპალიტეტების
მუდმივად

და

დუშეთის

მაღალმთიანი

მცხოვრებ

6,188

სოფლების
აბონენტს

აუნაზღაურდება მიწოდებული ბუნებრივი გაზის

აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი გაზის

ღირებულება

ღირებულება
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 8,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 8,948,709.60 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

სტატუსი

განხორციელების
პროცესი
დასრულებულია

X
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აქტივობა 2.2.12: მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელების ფინანსურ დახმარება
განხორციელებული ღონისძიებები
აქტივობის მიზანია მაღალმთიან დასახლებებში, ახალგაზრდებისა და სპორტის სფეროში
დასაქმებული ადამიანების მოტივაციის ამაღლება და სპორტის სფეროში ჩართული
ადგილობრივი
ეკონომიკური

მოსახლეობის

რაოდენობის

მდგომარეობის

ზრდა;

გაუმჯობესება,

მწვრთნელთა

სოციალურ-

მათი

შემდგომი

საქმიანობისათვის დამატებითი სტიმულის მიცემა და მაღალმთიან დასახლებებში
სპორტის პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა სპორტის სხვადასხვა
სახეობაში ჩართულ პირთა და ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობის
გაზრდით.
მაღალმთიან

დასახლებებში,

სპორტის

სფეროში

დასაქმებული

მწვრთნელების

მხარდაჭერის პროგრამაში 2020 წელს ჩართული იყო 25 მაღალმთიან დასახლებაში
მცხოვრები 342 ბენეფიციარი.
ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სახელმწიფო სტიპენდიის გაწევა 330
მწვრთნელისთვის. საანგარიშო პერიოდში, ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 342
ადამიანი.
2020 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტი განსაზღვრული იყო 250,000 ლარით, საიდანაც
ათვისებულ იქნა 248,540 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.12.

სპორტის

მაღალმთიან
სფეროში

დასახლებებში
დასაქმებული

მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 330

2020 წელს სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 342-მა

ბენეფიციარი

ბენეფიციარმა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 250,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 248,540.00 ლარი
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შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.13: სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე მოძველებული საგზაო
ინფრასტრუქტურის შეკეთება-რეაბილიტაცია ან/და ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის
შექმნა
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
(5607) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023 წლების
სამთავრობო დოკუმენტში (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს
მუნიციპალიტეტების

მიერ

დაგეგმილი

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

განხორციელების პროცესებს.
საგზაო

ინფრასტრუქტურის

გაუმჯობესებასთან

დაკავშირებული

სამუშაოები

ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის
ფარგლებში და შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული პროექტების ტიპის შერჩევაზე
პასუხისმგებელი არიან უშუალოდ მუნიციპალიტეტები. 2020 წელს მუნიციპალიტეტების
მიერ,

წინა

წლებთან

შედარებით

წარმოდგენილი

იყო

უფრო

მეტი

საგზაო

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პროექტი, რამაც, გამოიწვია
დაგეგმილი

ბიუჯეტისა

და

ინდიკატორების

თითქმის

ორმაგი

გადაჭარბებით

შესრულება.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 400 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე გზის საფარის დაგება ან რეაბილიტირება.
საანგარიშო პერიოდში, დაიგო ან რეაბილიტირებულ იქნა 722 კმ გზის საფარი.
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2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 95,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 194,520,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.13.

სოფლად

საგზაო

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს რეგიონული განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, 400 კმ-მდე ადგილობრივი მნიშვნელობის

2020 წელს, 722 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის

საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე დაიგება ან

საავტომობილო საგზაო მონაკვეთებზე დაიგო ან

რეაბილიტირებული იქნება გზის საფარი

რეაბილიტირებულ იქნა გზის საფარი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 95,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 194,520,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.14: სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო დონეზე სკოლამდელი განათლების
ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სწავლისათვის
შესაბამისი

სტანდარტის

პირობების

შექმნა,

როგორც

ბავშვებისთვის,

ასევე

პედაგოგებისთვის.
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
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(5607) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023
წლების სამთავრობო დოკუმენტში (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო,

დადგენილი

წესით

ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების პროცესებს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

დაგეგმილი

იყო

20

საბავშვო

ბაღის

აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში, აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 93
საბავშვო ბაღი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 4,715,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.14. სოფლად სკოლამდელი აღზრდის
ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება

2020 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 93

20-მდე საბავშვო ბაღი

საბავშვო ბაღი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 4,500,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 4,715,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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აქტივობა 2.2.15: სოფლად სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ადგილობრივ და სოფლის დონეზე, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
(5607) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023
წლების სამთავრობო დოკუმენტში (400 მლნ ლარი). საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო,

დადგენილი

წესით

ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების პროცესებს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 15 სპორტული და კულტურის
ობიექტის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში აშენდა/რეაბილიტირებულ
იქნა 44 სპორტული და კულტურის ობიექტი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 6,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 6,207,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.15.

კულტურის

სოფლად

სპორტული

ობიექტების

და

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
ყოველწლიურად

შესრულებული:
აშენდება/რეაბილიტირებული

იქნება 15 სპორტული და კულტურის ობიექტი

2020 წელს აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 44
სპორტული და კულტურის ობიექტი

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 6,000,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 6,207,000.00 ლარი
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შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

არ შესრულდა

X

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.16: სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული
უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სოფლის დონეზე სანიაღვრე და სადრენაჟე სისტემის
მოწყობა/რეაბილიტაცია, მათ შორის დამცავი გაბიონების მოწყობა, რათა მოხდეს
სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების
პრევენცია და ლიკვიდაცია.

განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან და ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5607) და
„ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023 წლების
სამთავრობო დოკუმენტში“ (400 მლნ ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს
მუნიციპალიტეტების

მიერ

დაგეგმილი

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

განხორციელების პროცესებს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 15 კმ სანიაღვრე არხის და სადრენაჟე
სისტემის

მოწყობა/რეაბილიტირება.

საანგარიშო

პერიოდში,

მოწყობილია/

რეაბილიტირებულია 23 კმ დამცავი გაბიონი, სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 4,292,000 ლარი.
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ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.16. სოფლად წყალმოვარდნების,
წყალდიდობებით

გამოწვეული

უარყოფითი

შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს რეგიონული განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნება

2020 წელს, მოწყობილია/რეაბილიტირებულია 23

15 კმ სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა

კმ სანიაღვრე არხი და სადრენაჟე სისტემა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 2,000,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 4,292,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.17: სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანია
აქტივობის

მიზანი:

უზრუნველყოფა,

ადგილობრივი

წყალმომარაგების

მოსახლეობის
ქსელებისა

და

ხარისხიანი
სათავე

სასმელი

წყლით

ნაგებობების

(წყლის

რეზერვუარები, ჭაბურღილები) მშენებლობა რეაბილიტაციის მეშვეობით, მათ შორის
წყალარინების სისტემების (საკანალიზაციო სისტემა) მოწესრიგება და გარემოზე მავნე
ზემოქმედების შესამცირებლად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების ძირითადი ნაწილის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან

(2504),

ხოლო

პროექტების

განხორციელებაზე

პასუხისმგებელია
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „შპს
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. ასევე, პროექტების ნაწილი
ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,
რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში (5607) და „ქვეყნის
ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023 წლების სამთავრობო
დოკუმენტში“ (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს „შპს
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა“ და მუნიციპალიტეტების
მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესებს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 400 კმ წყალმომარაგების სისტემის და
5-მდე სათავე და გამწმენდი ნაგებობის აშენება/რეაბილიტირება. საანგარიშო პერიოდში,
აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 669 კმ წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემა და
30 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 90,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 112,265,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.17.

სოფლად

წყალმომარაგების

სისტემის რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს აშენდება/რეაბილიტირებული იქნება

2020 წელს აშენდა/რეაბილიტირებული იქნა 669 კმ

400 კმ-მდე წყალმომარაგების სისტემა და 5-მდე

წყალმომარაგების სისტემა და 30 სათავე და

სათავე და გამწმენდი ნაგებობა

გამწმენდი ნაგებობა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 90,000,000.00 ლარი

შესრულე
ბის

რეიტინგი

შეფასება

სტატუსი

ფაქტობრივი: 112,265,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X

X
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აქტივობა 2.2.18: სოფლად გარე განათების მოწყობა

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ადგილობრივ და სასოფლო გზებზე გარე განათების ბოძების
დაყენება, ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების ხელშესაწყობად
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
(5607) და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023
წლების სამთავრობო დოკუმენტში“ (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო,

დადგენილი

წესით

ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების პროცესებს.
გარე განათების მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები ხორციელდება საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში და შესაბამისად,
ინფრასტრუქტურული პროექტების ტიპის შერჩევაზე პასუხისმგებელი არიან უშუალოდ
მუნიციპალიტეტები. 2020 წელს მუნიციპალიტეტების მიერ, წინა წლებთან შედარებით
წარმოდგენილი იყო მეტი გარე განათების მოწყობასთან დაკავშირებული პროექტი, რამაც,
გამოიწვია დაგეგმილთან შედარებით ბიუჯეტისა და ინდიკატორების გადაჭარბებით
შესრულება.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 15 კმ გზაზე გარე განათების მოწყობა.
საანგარიშო პერიოდში, 46 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 500,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 1,130,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.18 სოფლად გარე განათების მოწყობა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს რეგიონული განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, 15 კმ-მდე გზაზე მოეწყობა გარე განათება

2020 წელს, 46 კმ გზაზე მოეწყო გარე განათება

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 500,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 1,130,000.00 ლარი
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სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

შესრულე

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

ბის

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

შეფასება
სტატუსი



X

აქტივობა

2.2.19:

სოფლად

მრავალბინიანი

კორპუსების

მშენებლობა/

რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: მრავალბინიანი კორპუსების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების
რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული
საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
(5607) და "ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023
წლების სამთავრობო დოკუმენტში (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო,

დადგენილი

წესით

ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების პროცესებს.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 25 მრავალბინიანი კორპუსის და მისი
მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში, რეაბილიტირებულ
იქნა 34 მრავალბინიანი კორპუსი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 2,282,000 ლარი.
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ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.19.

სოფლად

მრავალბინიანი

კორპუსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს აშენებული/რეაბილიტირებული იქნება

2020

25 მრავალბინიანი კორპუსი

მრავალბინიანი კორპუსი და მისი მიმდებარე

წელს

რეაბილიტირებულ

იქნა

34

ტერიტორია
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 2,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 2,282,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.20: იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება, სოციალური და
საცხოვრებელი პირობების შექმნა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის/ბინის შეძენა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი განსახლება
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი
განსახლების მიზნით, კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის/ბინის შეძენის პროექტი,
მისი აქტუალობიდან გამომდინარე, განხორციელდა საქართველოს

რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა 572 სახლი/ბინა.
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ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 200 სახლის/ბინის შეძენა. საანგარიშო
პერიოდში, საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული
572 სახლი/ბინა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 4,200,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 13,091,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.20. იძულებით გადაადგილებულ პირთა
განსახლება,

სოციალური

და

საცხოვრებელი

პირობების შექმნა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2020

წელს

შესრულებული:
200

დევნილი

ოჯახისთვის

2020 წელს 572 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა

საცხოვრებელი სახლის საკუთრებაში გადაცემა

საცხოვრებელი სახლი
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 4,200,000.00 ლარი

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 13,091,000.00 ლარი

X

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 2.2.21: ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

ეკომიგრანტთა

ოჯახთა

ალტერნატიული

საცხოვრებლებით

უზრუნველყოფა
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

ეკომიგრანტთა

ოჯახების

ალტერნატიული

საცხოვრებლებით

უზრუნველყოფის მიზნით, პროექტი განხორციელდა საქართველოს

რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა 173 სახლი.
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ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 90 ეკომიგრანტი ოჯახის
საცხოვრებლით

უზრუნველყოფა.

საანგარიშო

პერიოდში,

ეკომიგრანტთა

ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად შესყიდულ იქნა 173 სახლი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 2,250,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 4,882,928 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.21. ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად 90 ეკომიგრანტი ოჯახის

2020

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად შესყიდულ იქნა

წელს,

ეკომიგრანტთა

ალტერნატიული

173 სახლი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 2,250,000.00 ლარი

შესრულე

ფაქტობრივი: 4,882,928.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 2.2.22: სოფლის ექიმი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო / სსიპ სოციალური
მომსახურების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე
მოსახლეობის გეოგრაფიული ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება დაავადებების პრევენციის, ადრეული
გამოვლენისა და მართვის მეშვეობით.
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განხორციელებული ღონისძიებები
სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ფიზიკური
და ფინანსური უზრუნველყოფა ქვეყნის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება სოფლის მოსახლეობისთვის (მათ შორის,
მაღალმთიანი, საზღვრისპირა რეგიონების) ხორციელდება სოფლის ექიმის სახელმწიფო
პროგრამის

მეშვეობით.

პროგრამა

უზრუნველყოფს

ექიმთან/ექთანთან

ვიზიტს,

იმუნიზაციას, ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე, ქრონიკული და მწვავე დაავადებების
დიაგნოსტიკას, მართვას და ა.შ.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილებით დამტკიცდა
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის სახელმწიფო
პროგრამა. სოფლებში დასაქმებულია 1,298 ექიმი და 1,557 ექთანი. მოსახლეობა
უზრუნველყოფილია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით. პირველადი ჯანდაცვის
სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მიმდინარეობს მუშაობა პირველადი
ჯანდაცვის ორგანიზაციული მოწყობის ახალ მოდელზე.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სოფლის ექიმთან ამბულატორიული
მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 1.2-მდე ზრდა. 2020 წლის შესრულების
ინდიკატორების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 2020 წლის ივნისში
(წინასწარი მონაცემებით შეადგენს 1.21).
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 20,453,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 20,214,609 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.22. სოფლის ექიმი

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო / სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:
2020

წელს

შესრულებული:
სოფლის

ექიმთან

2020

წელს

სოფლის

ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა

მიმართვების

ერთ სულ მოსახლეზე გაიზრდება 1.20-მდე

გაიზარდა 1.21-მდე

ექიმთან

რაოდენობა

ერთ

ამბულატორიული
სულ

მოსახლეზე

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 20,453,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 20,214,609.00 ლარი
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შესრულე
ბის

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

X

შეფასება

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 2.2.24: ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლების
მშენებლობა და აღჭურვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო / სსიპ „იუსტიციის
სახლი“
აქტივობის

მიზანი:

სახელმწიფო

სერვისების

ხელმისაწვდომობა

თითოეული

მოქალაქისთვის
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, დაგეგმილი იყო იუსტიციის სახლის 3 ახალი ფილიალის მშენებლობა, ასევე
იუსტიციის სახლის 5 ახალი ფილიალის სამტრედიის, ხაშურის,ზესტაფონის, ახმეტისა
და

თერჯოლის

საპროექტო/სამშენებლო

სამუშაოების

განხორციელება.

ხუთივე

ფილიალის საპროექტო/სამშენებლო სამუშაოებზე პასუხისმგებელი იყო იუსტიციის
სახლი. შესაბამისად, საქართველოს მასშტაბით აშენდა და ამოქმედდა ქარელის
იუსტიციის სახლი, ხოლო წყალტუბოსა და გარდაბნის იუსტიციის სახლების მშენებლობა
დასასრულს უახლოვდება. აგრეთვე, დასრულდა ზესტაფონის, ახმეტის, თერჯოლის,
ხაშურისა და სამტრედიის იუსტიციის სახლების საპროექტო სამუშაოები (იუსტიციის
სახლის მიერ).
2020 წელს, დაგეგმილი იყო 12 საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა, აქედან 11-ზე
პასუხისმგებელი იყო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ხოლო ერთზე იუსტიციის სახლი. შესაბამისად, საქართველოს მასშტაბით აშენდა და ამოქმედდა
ჭრებალოს (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი), აბაშის (აბაშის მუნიციპალიტეტი), ხობის
(ხობის მუნიციპალიტეტი), ხარაგაულის (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი), ჭიათურის
(ჭიათურის
(ჩოხატაურის

მუნიციპალიტეტი),

ვანის

მუნიციპალიტეტი),

დედოფლისწყაროს

(ვანის

ბაღდათის

(დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტი),
(ბაღდათის

მუნიციპალიტეტი),

ჩოხატაურის

მუნიციპალიტეტი),
ასპინძის

მუნიციპალიტეტი), ნინოწმინდას (ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი)

(ასპინძის

და (იუსტიციის

სახლის მიერ) ხევის (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) საზოგადოებრივი ცენტრი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო იუსტიციის სახლის 3 ფილიალის მშენებლობა და 5
ფილიალის მშენებლობისათვის საპროექტო სამუშაოების განხორციელება, რაზეც
პასუხისმგებელი სრულად იყო იუსტიციის სახლი. ასევე, დაგეგმილი იყო 12
საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა, აქედან 11-ზე პასუხისმგებელი იყო სახელმწიფო
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სერვისების განვითარების სააგენტო, ხოლო ერთზე - იუსტიციის სახლი. საანგარიშო
პერიოდში, სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს დამატებით იუსტიციის სახლის 1
ახალი ფილიალი, ხოლო ორის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება; განხორციელდა 5
ფილიალის

საპროექტო/სამშენებლო

სამუშაოები.

ასევე,

სრული

დატვირთვით

ფუნქციონირებს დამატებით 12 საზოგადოებრივი ცენტრი.
2020

წელს,

აქტივობების

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებების-

თვის საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 12,915,700 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 8,979,032 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

2.2.24.

ქვეყნის

სხვადასხვა

მუნიციპალიტეტში

იუსტიციის სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტრო/სსიპ

„იუსტიციის სახლი“
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს სრული დატვირთვით

2020 წელს სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს

იფუნქციონირებს დამატებით იუსტიციის

დამატებით იუსტიციის სახლის 1 ახალი ფილიალი,

სახლის 3 ახალი ფილიალი და განხორციელდება

ხოლო ორის მშენებლობა დასასრულს

5 ფილიალის საპროექტო/სამშენებლო

უახლოვდება. ასევე განხორციელდა 5 ფილიალის

სამუშაოები.

საპროექტო/სამშენებლო სამუშაოები.

2020 წელს სრული დატვირთვით

2020 წელს სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს

იფუნქციონირებს დამატებით 12

დამატებით 12 საზოგადოებრივი ცენტრი

საზოგადოებრივი ცენტრი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 12,915,700.00 ლარი

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

არ შესრულდა

X

სტატუსი



ფაქტობრივი: 8,979,031.89 ლარი

აქტივობა

X

2.2.25:

სანოტარო

მომსახურებათა

ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფა იმ დასახლებებში (მათ შორის, მაღალმთიან დასახლებებში),
სადაც სანოტარო მომსახურება არ იყო ხელმისაწვდომი.
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პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ „საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატა“.
აქტივობის მიზანი: იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მანამდე ხელმისაწვდომი არ იყო
სანოტარო მომსახურება, თანამედროვე სტანდარტების მქონე სანოტარო ბიუროების
ფუნქციონირების

უზრუნველყოფა

და

ადგილობრივი

მოსახლეობისათვის

შეუფერხებელი სანოტარო და მასთან დაკავშირებული იურიდიული სერვისების
მიწოდება.
განხორციელებული ღონისძიებები
ნოტარიუსებს, რომლებიც რეფორმის ფარგლებში დაინიშნენ მაღალმთიან ან ისეთ
დასახლებაში, სადაც სანოტარო მომსახურება სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ იყო,
ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებას უწევს ნოტარიუსთა პალატა. დახმარება გაიცემა
ნოტარიუსთა პალატის ბიუჯეტიდან, რომელიც ფორმირებულია მხოლოდ ნოტარიუსთა
პალატის საკუთარი შემოსავლებით და არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
ნოტარიუსისთვის ყოველკვარტლურად ხორციელდება სხვადასხვა სახის დახმარება:
ფულადი დახმარება, პალატის მიერ დახმარება ნოტარიუსისთვის სანოტარო ბიუროს
ფართის მოძიების უზრუნველყოფაში, სანოტარო ბიუროს კომპიუტერული ტექნიკით
აღჭურვაში და სანოტარო საქმიანობისათვის საჭირო სხვა ინვენტარის გადაცემაში.
საანგარიშო პერიოდში, პალატის ბიუჯეტით დადგენილ ფარგლებში ნოტარიუსებს
გაეწიათ შემდეგი მატერიალური დახმარება:
 მატერიალური დახმარების სახით ნოტარიუსებს გადაეცათ 39,508 ლარი;
 გადახდილ იქნა ნოტარიუსების საცხოვრებელი ბინის ქირა და სანოტარო ბიუროს
ფართის იჯარა 16,500 ლარის ოდენობით.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ნოტარიუსთა პალატის მიერ იმ
დასახლებებში (მათ შორის მაღალმთიან დასახლებებში) განთავსებული ყველა სანოტარო
ბიუროების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სადაც მანამდე არ იყო სანოტარო მომსახურება
ხელმისაწვდომი. 2020 წელს ნოტარიუსთა პალატამ უზრუნველყო იმ დასახლებებში (მათ
შორის მაღალმთიან დასახლებებში) განთავსებული 24 სანოტარო ბიუროს - (მათ შორის
2020 წელს დაემატა 4 სანოტარო ბიურო) ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სადაც მანამდე არ
იყო სანოტარო მომსახურება

ხელმისაწვდომი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

მიერ ნოტარიატში გატარებული რეფორმის ფარგლებში 2016 წლიდან დღემდე დაინიშნა
სულ 43 (ორმოცდასამი) ნოტარიუსი, მათ შორის 2020 წელს დაემატა 4 სანოტარო ბიურო.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 150,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ
შეადგინა 39,508 ლარი.
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ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.25.

სანოტარო

ხელმისაწვდომობის
დასახლებებში

მომსახურებათა

უზრუნველყოფა

(მათ

შორის,

იმ

მაღალმთიან

დასახლებებში), სადაც სანოტარო მომსახურება არ იყო
ხელმისაწვდომი
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტრო

/

სსიპ

„საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად

ნოტარიუსთა

პალატა

2020 წელს ნოტარიუსთა პალატამ უზრუნველყო

უზრუნველყოფს იმ დასახლებებში (მათ შორის

დასახლებებში

მაღალმთიან

განთავსებული

დასახლებებში) განთავსებულ 24 სანოტარო ბიუროს -

ყველა სანოტარო ბიუროების ფუნქციონირების

(მათ შორის, 2020 წელს დაემატა 4 სანოტარო ბიურო)

ხელშეწყობას, სადაც მანამდე არ იყო სანოტარო

ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სადაც მანამდე არ იყო

მომსახურება ხელმისაწვდომი

სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი

დასახლებებში)

(მათ

შორის

იმ

მაღალმთიან

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 150,000.00 ლარი

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 39,508.00 ლარი

X

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 2.2.26: რეგიონული არქივის შენობის კაპიტალური შეკეთება,
მშენებლობა და აღჭურვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სსიპ

„საჯარო

რეესტრის ეროვნული სააგენტო“
აქტივობის

მიზანი:

ოპტიმალურად

საარქივო

განაწილებულ

დოკუმენტების
რეგიონულ

და

განთავსება

კეთილმოწყობილ

ადგილობრივ

არქივებში,

და

სადაც

უზრუნველყოფილია საარქივო დოკუმენტების საიმედოდ დაცვის და შენახვის სათანადო
პირობები, კერძოდ, ხანძარქრობის, კლიმატკონტროლის და უსაფრთხოდ შენახვის სხვა
თანამედროვე სისტემები
განხორციელებული ღონისძიებები
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2017 წელს დაიგეგმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის მშენებლობა და აღჭურვა,
რომლის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა 2020 წელს, დაფინანსების წყარო უნდა
ყოფილიყო სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის” „საბიუჯეტო და საკუთარი“
სახსრები და სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს” საკუთარი შემოსავლები,
2018 წელს შესრულებულმა სამშენებლო სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 196,512
ლარი, ხოლო 2019 წელს - 573,642 ლარი, რომლის დაფინანსება მოხდა სრულად სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს” მიერ.
სამუშაოების

დასრულებისა

„საქართველოს

და

ეროვნული

აღჭურვისათვის

არქივის“

მიერ

2020

წლის

აღნიშნულ

ბიუჯეტში

პროექტზე

სსიპ

ფინანსური

დანახარჯების გაწევა დაგეგმილი არ იყო და მშენებლობას მთლიანად ახორციელებდა
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია საბიუჯეტო
დაფინანსების ფარგლებში.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო ერთი რეგიონული (სამცხე-ჯავახეთი) არქივის აშენება, რაც
განხორციელდა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 400,000 ლარი. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ
შეადგინა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საბიუჯეტო სახსრებიდან 400,000
ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.26.

რეგიონული

არქივის

შენობის

კაპიტალური შეკეთება, მშენებლობა და აღჭურვა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტრო/სსიპ

„საქართველოს ეროვნული არქივი“ / სსიპ „საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო“
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 1

2020 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 1 არქივის

არქივის სამშენებლო სამუშაოები არსებული

სამშენებლო სამუშაოები არსებული ხელშეკრულების

ხელშეკრულების შესაბამისად დასრულდება

შესაბამისად დასრულდა (ახალციხე)

(ახალციხე)
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 400,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ბის
შეფასება

სტატუსი

ფაქტობრივი: 400,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ
დაწყებულა

პროცესი
მიმდინარეობს

პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
შეწყვეტილია

პროცესი
დასრულებულია

X

X
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აქტივობა 2.2.27: დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში
მატერიალური წახალისების მეშვეობით
განხორციელებული ღონისძიებები

აქტივობის ფარგლებში, ბენეფიციარს ენიშნება ყოველთვიური ფულადი დახმარება.
მაღალმთიან რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 200 ლარის ოდენობით, ხოლო
სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის – 150 ლარის ოდენობით.
2020 წელს, აღნიშნულ პროგრამაში ჩართულია გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთამთიანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, სამცხეჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონები.
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,
დაწესდა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში - მუდმივად მცხოვრები
გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება

2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო უარყოფითი ბუნებრივი მატების
რეგიონებში და ასევე, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 12,000 ბავშვის
სოციალური

დახმარებით

უზრუნველყოფა.

საანგარიშო

პერიოდში,

უარყოფითი

ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად
მცხოვრები 12,000 ბავშვი ყოველთვიურად უზრუნველყოფილი იყო სოციალური
დახმარებით და გაცემა ხდებოდა დროულად.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტმა შეადგინა 22,000,000 ლარი, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 21,299,650 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.27. დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
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დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი

2020 წელს უარყოფითი ბუნებრივი მატების

მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან

რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 12,000

მუდმივად მცხოვრები 12,000 ბავშვი

ბავშვი უზრუნველყოფილია სოციალური

ყოველთვიურად უზრუნველყოფილი იყო

დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად

სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდებოდა
დროულად
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 22,000,000.00 ლარი

შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 21,299,650.00 ლარი

X

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 2.2.28 : სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი:

აქტივობის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სოფლების დონეზე

მთავრობის განკარგულებით დადგენილი მცირე ინფრასტრუქტურული1 პროექტების
განხორციელება

და

ადგილობრივი

პრობლემების

გადაჭრა,

მოსახლეობის

მიერ

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში აქტიური ჩართულობის გზით. პროექტების
შერჩევის შესაძლებლობა აქვთ უშუალოდ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას გამართულ
საერთო კრება/კონსულტაციებზე.
განხორციელებული ღონისძიებები
თანხების გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან, რომელიც ასახულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში
(5607) და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ 2020-2023
წლების სამთავრობო დოკუმენტში“ (400 მლნ. ლარი). საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო,

დადგენილი

წესით

1

1. სასმელი წყლის სისტემები (მ.შ. ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და სხვ.) 2. სარწყავი
სისტემები; 3. სანიაღვრე არხები; 4. ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 5. გზები და გზისპირა მოსაცდელები; 6. ხიდები, ცხაურები,
ხიდბოგირები, გადასასვლელები; 7. გარე განათება; 8. სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; 9. სკოლამდელი
დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; 10. ამბულატორიის შენობები; 11. სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და
მოედნების ინვენტარი; 12. სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; 13. წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი
ინვენტარი; 14. მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია აღდგენა.
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ზედამხედველობას

უწევს

სასოფლო

დასახლებების

მიერ

შერჩეული

მცირე

ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელების პროცესებს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ინდიკატორი წარმოადგენდა დაგეგმილი ბიუჯეტის (40,000,000
ლარი) 85%-ით ათვისებას, რომლის ფაქტიურმა შესრულებამ 101% შეადგინა.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განსახორციელებელი

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 40 000 000,00 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 40,392,000 ლარი.
ამოცანა 1.1: ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და მოდერნიზაცია.
დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მეშვეობით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

2.2.28.

აქტივობის ბიუჯეტის სულ მცირე 85%

ათვისებულია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, აქტივობის ბიუჯეტის სულ მცირე 85%

2020 წელს,

ათვისებულია

101%

ათვისებულია აქტივობის ბიუჯეტის

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 40,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 40,392,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X

ამოცანა 2.3 ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის
(განსაკუთრებით

ქალებისა

და

ახალგაზრდების)

ჩართულობის

გაზრდა

ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების
განსაზღვრაში
2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს განხორციელდა ერთი აქტივობა
საქართველოს გაერემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ.
2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, დაგეგმილი აქტივობა ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს
არ საჭიროებდა.
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ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობის შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 ჩატარდა შეხვედრა 3 საზოგადოებრივ ჯგუფთან
2.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, დაგეგმილი აქტივობა ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ
საჭიროებდა



აქტივობა 2.3.1: შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
გაზიარება საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის
განხორციელებული ღონისძიებები
სოფლის განვითარების 2017-2020 წწ. სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმაში
წარმოდგენილი აქტივობის - „შეხვედრები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან“ ფარგლებში
2020 წელს ჩატარდა სამი შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 45 დაინტერესებული პირი/
ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენელი:
 2020 წლის 9 სექტემბერს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელსაც
ესწრებოდა 7 დაინტერესებული პირი;
 2020 წლის 10 სექტემბერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში; რომელსაც ესწრებოდა
6 დაინტერესებული პირი;
 2020 წლის 21 დეკემბერს ონლაინ შეხვედრა არაგვის, ახმეტის, მესტიის, წალკისა და
წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტების

საზოგადოებრივ

ჯგუფებთან,

რომელსაც

ესწრებოდა 32 დაინტერესებული პირი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 3 საზოგადოებრივ ჯგუფთან
შეხვედრების ჩატარება. საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა შეხვედრა 3 საზოგადოებრივ
ჯგუფთან,

რომელსაც

დაესწრო

45

დაინტერესებული

პირი/ადგილობრივი

საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენელი.
აქტივობის განხორციელება ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებდა.
ამოცანა 2.3: ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა
და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი
გადაწყვეტის გზების განსაზღვრაში
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.3.1.

შეხვედრები

საზოგადოებრივ

ჯგუფებთან
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პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს 3 საზოგადოებრივი ჯგუფებიდან

2020 წელს ჩატარდა შეხვედრები 3 საზოგადოებრივ

მომდინარე ადგილობრივი განვითარების

ჯგუფთან ადგილობრივი განვითარების

ინიციატივებიდან მოხდება

ინიციატივებიდან ცოდნის/გამოცდილების

ცოდნის/გამოცდილების გენერირება, რათა

გენერირების, სოფლის განვითარების სტრატეგიის

მოხდეს სოფლის განვითარების სტრატეგიის

სამოქმედო გეგმის წლიური გადახედვისთვის

სამოქმედო გეგმის წლიური გადახედვისთვის

ინფორმაციის გაზიარების და უფრო მეტი

ინფორმაციის გაზიარება და შემდგომი სოფლის

ადგილობრივი ჩართულობის უზრუნველყოფის

განვითარების სტრატეგია შემუშავდეს უფრო მეტი

მიზნით

ადგილობრივი ჩართულობით
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 0 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 0 ლარი
სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების
პროცესი ჯერ არ

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X

სტატუსი

X

პრიორიტეტული მიმართულება 3: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი
რესურსების მდგრადი მართვა
2020 წელს, პრიორიტეტული მიმართულება გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი მართვა მოიცავს 3 ამოცანას და ჯამში 13 აქტივობას. ამოცანები ძირითადად
უკავშირდება წყლის, ტყის და სხვა ბუნებრივი რესურსების მართვის გაუმჯობესების,
მყარი ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის განვითარების ხელშემწყობის და
კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის ნეგატიური გავლენის შერბილების მიზნით,
სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს.
პრიორიტეტული

მიმართულების

ჯამური

საპროგნოზო

ბიუჯეტი

განისაზღვრა

33,450,400 ლარის ოდენობით, ხოლო 2020 წელს, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა
41,652,288 ლარი.
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ამოცანა 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე
წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება

3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს, ჯამში 10 აქტივობა განხორციელდა, მათ
შორის, დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა, დაცულ ტერიტორიებზე
ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია, ტყის
რესურსებით მდგრადი სარგებლობა, ტყის მოვლა და აღდგენა, ტყის აღრიცხვა და
ინვენტარიზაცია,

სახელმწიფო

გეოლოგიური

რუკების

შედგენა

და

გარემოს

დაბინძურების მონიტორინგი.
ამოცანის ყველა აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.
3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
14,321,300 ლარით განისაზღვრა.
ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 ოთხ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა, 32
ბუნების

ძეგლის

საზღვრებზე

განთავსდა

სადერმაკაციო-საინფორმაციო

ნიშნულები; 20 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვა საველე
ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით;
 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო
მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა;
 დამტკიცდა 1 დაცული ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმა;
 სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 331,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი;
 კომერციული მიზნით დამზადებულია 108,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი
 152.3 ჰა-ზე განხორციელდა გაშენებული ნერგების მოვლისა და შერგვის
ღონისძიებები;
 დამტკიცდა ჩოხტაურის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 52,509 ჰა
ფართობზე;

დასრულდა

ლაგოდეხის

სატყეო

უბნის

ინვენტარიზაციის

ღონისძიებები 21,086 ჰა-ზე;
 დასრულდა 4 გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა

გამოიცა კახეთის მხარის

გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი ანგარიშით
3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
14,321,300

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 15,862,389 ლარი.
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აქტივობა 3.1.1: დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის განმავლობაში:


დამატებით 4 დაცულ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდა დაცვის ინფრასტრუქტურა მოეწყო ხერგილები:



-

კოლხეთის ეროვნულ პარკი;

-

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები;

-

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები;

-

კინტრიშის დაცული ტერიტორიები.

32 ბუნების ძეგლის საზღვარი უზრუნველყოფილია სადერმაკაციო-საინფორმაციო
ნიშნულებით.



20 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო
აღჭურვილობით.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო სამ დაცულ ტერიტორიაზე დაცვის
ინფრასტრუქტურის

(ხერგილების

მოწყობა)

განვითარება,

დამატებით

ოცდაათი

დაცული ტერიტორიის (ბუნების ძეგლები) საზღვრების უზრუნველყოფა სადემარკაციოსაინფორმაციო ნიშნულებით; დამატებით ორი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის
აღჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით.
საანგარიშო

პერიოდში,

ოთხ

დაცულ

ტერიტორიაზე

განვითარდა

დაცვის

ინფრასტრუქტურა - მოეწყო ხერგილები (კოლხეთი, ვაშლოვანი, ლაგოდეხი, კინტრიში);
დამატებით 32 ბუნების ძეგლის საზღვრებზე განთავსდა სადერმაკაციო-საინფორმაციო
ნიშნულები;

20

დაცული

ტერიტორიის

ადმინისტრაცია

აღიჭურვა

საველე

ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 50,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 43,463 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.1.1. დაცული ტერიტორიების დაცვა
და რესურსების მართვა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის

სამინისტრო/სსიპ

დაცული

ტერიტორიების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
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დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დამატებით სამ დაცულ

2020 წელს ოთხ დაცულ ტერიტორიაზე

ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება დაცვის

განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა -

ინფრასტრუქტურა (ხერგილები); დამატებით

მოეწყო ხერგილები (კოლხეთი, ვაშლოვანი,

ოცდაათი დაცული ტერიტორიის (ბუნების

ლაგოდეხი, კინტრიში); დამატებით 32

ძეგლები) საზღვრები უზრუნველყოფილი

ბუნების ძეგლის საზღვრებზე განთავსდა

იქნება სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით;

სადერმაკაციო-საინფორმაციო ნიშნულები; 20

დამატებით ორი დაცული ტერიტორიის

დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია აღიჭურვება საველე

აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო

ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით

აღჭურვილობით
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 50,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 43,463.04 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

შესრულების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



აქტივობა

X

3.1.2:

დაცულ

ტერიტორიებზე

ეკოტურიზმის

განვითარება

და

საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
აქტივობის

მიზანი:

დაცულ

ტერიტორიებზე

ეკოტურიზმის

განვითარება

და

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

დაცულ

ტერიტორიებზე

ეკოტურიზმის

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული
და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის ბილიკები: ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული
ტერიტორიები (აბასთუმანი და ნეძვი); აჯამეთის აღკვეთილი; სათაფლია.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე
ეკოტურისტული
ინფრასტრუქტურის

და

ეკოსაგანმანათლებლო

მოწყობა.

სანგარიშო

მნიშვნელობის

პერიოდში,

საინფორმაციო

დამატებით

3

დაცულ

ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა.
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2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 300,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 1,511,672 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.2.

დაცულ

ტერიტორიებზე

ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან
ეფექტური კომუნიკაცია
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

მეურნეობის

დაცვისა

სამინისტრო/სსიპ

და

სოფლის
დაცული

ტერიტორიების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყობა

2020 წელს დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე

ეკოტურისტული

მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო

და

ეკოსაგანმანათლებლო

მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა

მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 300,000.00 ლარი
სრულად
შესრულდა
შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 1,511,672.24 ლარი
უმეტესწილად
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 3.1.3: დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა,
სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, დაცული ტერიტორიებისათვის დამტკიცდა 1 ახალი მენეჯმენტის გეგმა ალგეთის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმა (დონორი: KFW/SPPA).
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო 2019 წელთან შედარებით დამატებით
ერთი დაცული ტერიტორიისთვის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცება. საანგარიშო
პერიოდში, დამტკიცდა ერთი დაცული ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმა.
აქტივობის განხორციელება ცალკე დამტკიცებულ ბიუჯეტს არ საჭიროებს. აქტივობა
განხორციელდა გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის
(KfW) მხარდაჭერით.
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ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.1.3. დაცული ტერიტორიების მართვის
გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
მეურნეობის

გარემოს

დაცვისა და სოფლის

სამინისტრო

/

სსიპ

დაცული

ტერიტორიების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

დამატებით 1 დაცული ტერიტორიის

დამტკიცდა 1 დაცული

ადმინისტრაციას აქვს მენეჯმენტის გეგმა

ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 0 ლარი

ფაქტობრივი: 0 ლარი
სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

შესრულებ

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელებ

განხორციელების

განხორციელების

ის შეფასება

პროცესი ჯერ არ
დაწყებულა

პროცესი
მიმდინარეობს

ის
პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
შეწყვეტილია

პროცესი
დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 3.1.4: ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
აქტივობის

მიზანი:

მერქნული

რესურსის

მოპოვებაზე

ხელმისაწვდომობის

უზრუნველსაყოფად, წინასწარ შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე არსებული
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების მოწყობა; ხე-ტყის
დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო
ღონისძიებების განხორციელება; სპეციალური ჭრის ფარგლებში ხე-ტყის დამზადება და
რეალიზაცია.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

განხორციელდა

სატყეო-სამეურნეო

გზების

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები სულ 98.9 კმ-ზე, მათ შორის: მოეწყო -10.6 კმ;
რეაბილიტაცია ჩატარდა 88.3

კმ-ზე, კერძოდ: იმერეთში მოეწყო ახალი სატყეო-

სამეურნეო გზა - 0.47 კმ; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 12.3 კმ-ს; სამცხე-ჯავახეთში მოეწყო
1.82 კმ, რეაბილიტირებულ იქნა 16.46 კმ; რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში მოეწყო 1.48 კმ;
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 8.91 კმ-ს; გურიაში მოეწყო 0.39 კმ; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა
3.35 კმ-ს; შიდა ქართლში მოეწყო 4.51 კმ; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 21.9 კმ-ს; მცხეთამთიანეთში მოეწყო 1.91 კმ; რეაბილიტაცია ჩატარდა 25.3 კმ-ზე.
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2020 წელს, ტყეკაფებიდან კომერციული მიზნით, დამზადებულ იქნა 108,742 მ3 მერქნული
რესურსი. სკოლებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სათბობი შეშით მომარაგების
მიზნით დამზადებული და გადაცემული იქნა 33,716.2 მ3 მერქნული რესურსი. გარდა
ამისა, სააგენტოს მიერ კომერციული მიზნით აუქციონის წესით რეალიზებული იქნა 64,687 მ3 მერქნული რესურსი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში,

გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე

ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დაგეგმილი იყო დამატებით, სატყეო-სამეურნეო
გზების-სიგრძით 100-დან 140 კილომეტრამდე მოწყობა/რეაბილიტირება. სოციალური
მიზნებით 285,000 კბმ-დან 360,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსის გაცემა (დაახლოებით
40,000 დან 50,000-მდე ბენეფიციარი). კომერციული მიზნით 100,000 კბმ მერქნული
რესურსის დამზადება და რეალიზება.
საანგარიშო

პერიოდში,

გამოყოფილ

ტყეკაფებში

არსებულ

რესურსზე

ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული
იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 98.9 კმ-ზე. სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია
331,0 ათ. კბმ-მდე მერქნული რესურსი (46,000 ბენეფიციარი). კომერციული მიზნით
დამზადებულია 108,0 ათ. კბმ-მდე მერქნული რესურსი.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 12,000,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 11,719,400 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.4.

ტყის

რესურსებით

მდგრადი

სარგებლობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა და სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს: გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ

2020 წელს: გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ

რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,

რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,

დამატებით მოწყობილი/ რეაბილიტირებული

დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა

იქნება სატყეო-სამეურნეო გზები სიგრძით 100-

სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 98.9 კმ-ზე;

დან 140 კილომეტრამდე;
სოციალური მიზნებით გაიცემა 285,000 კბმ-დან

სოციალური მიზნებისათვის

გაცემულია 331,0

360,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი

ათასი კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით

(დაახლოებით 40,000 დან 50,000-მდე

46,000 ბენეფიციარი);

ბენეფიციარი);
კომერციული მიზნით დამზადებული და

კომერციული მიზნით დამზადებულია 108,000 კბმ-

რეალიზებული იქნება 100,000 კბმ მერქნული

მდე მერქნული რესურსი

რესურსი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 12,000,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 11,719,400.00 ლარი
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შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 3.1.5: ტყის მოვლა და აღდგენა

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
აქტივობის მიზანი: ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა;
ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო
უბნების ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება
წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის, სწრაფმზარდი სახეობებით
პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად
შემცირებას,

წვრილმზომ

სორტიმენტებსა

და

უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის
საშეშე

მერქანზე

მოსახლეობის

მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; სატყეო პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და
გამოვლენილ

მავნებელ-დაავადებებთან

განხორციელება;

ტყის

ხანძრების

ბრძოლის

მოსალოდნელი

შესაბამისი
ზიანის

ღონისძიებების

თავიდან

აცილება

ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელებით, კერძოდ:
ხანძარსაწინააღმდეგო

ბილიკებისა

და

მინერალიზებული

ზოლების

მოწყობა,

საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება განსაკუთრებით
ხანძარსაშიშ უბნებში განთავსებისთვის.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, ტყის მოვლა-აღდგენისა და განახლების ღონისძიებები
განხორციელდა 383.2 ჰა-ზე, 7 რეგიონში. აქედან 152.3 ჰა-ზე განხორციელდა გაშენებული
ნერგების მოვლისა და შერგვის ღონისძიებები. ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა
განხორციელდა 171.2 ჰა-ზე; სანერგეების მოვლის, ფართობებისა და გაშენებული
პლანტაციების მოვლის ღონისძიებები განხორციელდა 59.6 ჰა-ზე.
რეგიონების

მიხედვით

ტყის

აღდგენა-განახლებისა

და

მოვლის

ღონისძიებები

განხორციელდა: შიდა ქართლის სატყეო სამსახურს დაქვემდებარებულ 13.32 ჰა
ფართობზე, ქვემო ქართლში 72.2 ჰა-ზე, სამცხე-ჯავახეთში 211 ჰა-ზე, იმერეთის რეგიონში
57.6 ჰა-ზე, გურიაში 13.2 ჰა-ზე, რაჭა-ლეჩხუმის სატყეო სამსახურის მართვას
დაქვემდებარებულ 14.53 ჰა-ზე, სამეგრელო-ზემო სვანეთის 1.29 ჰა ფართობზე.
მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ მონიტორინგის მიზნით განთავსებული იქნა 3,000
ცალი ფერომონიანი მწერსაჭერი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, 26,000 ჰა ფართობზე.
მავნებლის მისაზიდად გამოყენებული იქნა 6,000 ცალი ფერომონი „იპსოვიტი“. სულ
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განხორციელდა

მონიტორინგის

7

საველე

გასვლა,

შედეგად

დაჭერილი

და

განადგურებული იქნა 1,794,500 ცალი მბეჭდავი ქერქიჭამია.
ბზის ალურას მონიტორინგის მიზნით გამოყენებული იქნა 352 ცალი ფერომონიანი
მწერსაჭერი, იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთისა და
კახეთის რეგიონებში. წლის ბოლოს განხორციელებული საველე კვლევების საფუძველზე
შეიძლება ითქვას, რომ მავნებლის რიცხოვნობა მინიმუმამდეა დაყვანილი.
წაბლის ქერქის კიბოს წინააღმდეგ იმერეთის რეგიონში, კერძოდ: ზესტაფონის სატყეო
უბნის ბოსლევის სატყეოში, 43 ჰა ფართობზე, ბიოლოგიური კონტროლის მიზნით
განხორციელდა ჰიპოვირულენტური შტამების შეტანა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დამატებით 125 ჰა-ზე ტყის მასივის
გაშენება.

2019

წელთან

შედარებით

შესაბამის

ფართობებზე

10%-ით

მავნებელ

დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებლის შემცირება და 5%-ით ტყეების სანიტარული
მდგომარეობის გაუმჯობესება.
საანგარიშო პერიოდში, 152,3 ჰა-ზე განხორციელდა გაშენებული ნერგების მოვლისა და
შერგვის ღონისძიებები. 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5 %-ით
გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,150,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 1,364,200 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.1.5. ტყის მოვლა და აღდგენა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას

სსიპ

დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის

დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის

ტერიტორიაზე:

ტერიტორიაზე:

2020 წელს, დამატებით 100 ჰა-დან 125 ჰა-ზე

2020 წელს, 152.3 ჰა-ზე განხორციელდა გაშენებული

გაშენდება ტყის მასივი;

ნერგების მოვლისა და შერგვის ღონისძიებები;

ეროვნული

სატყეო

სააგენტოს

მართვას

2019 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე

2019 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე

10%-ით

10%-ით

შემცირდება

მავნებელ

პროგრესირების

მაჩვენებელი

გაუმჯობესდება

ტყეების

დაავადებათა
და

5%-ით

სანიტარული

შემცირდა

პროგრესირების

მავნებელ
მაჩვენებელი

დაავადებათა
და

5%-ით

გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა

მდგომარეობა
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 1,150,000.00 ლარი

ფაქტობრივი: 1,364,200.00 ლარი
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შესრულე

რეიტინგი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 3.1.6: ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
აქტივობის მიზანი: ტყის მართვის გეგმის შემუშავება, რომელშიც აისახება სატყეოსამეურნეო ღონისძიებები მიმართული ტყის დაცვაზე, რესურსების მდგომარეობის
გაუმჯობესებაზე,
კვლავწარმოებაზე;

რაციონალურ
ტყის

და

რესურსების

მრავალმიზნობრივ
მდგომარეობის

გამოყენებასა

შესახებ

და

მოძველებული

ინფორმაციის განახლება, ტყის რესურსების აღრიცხვა, ტყის მეურნეობის წარმოების,
ტყის რესურსების მაჩვენებლების და ხარისხის დადგენა და ანალიზი; სახელმწიფოს ტყის
ფონდის საზღვრების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება;
ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის
დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა.
განხორციელებული ღონისძიებები
დამტკიცდა ჩოხატაურის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 52,509 ჰა ფართობზე.
განხორციელდა ლაგოდეხის სატყეო უბნის ტყის ინვენტარიზაციისა და მართვის გეგმის
მომზადების ღონისძიებები (21,086 ჰექტარი). ტყის მართვის გეგმა დამტკიცდება 2021
წელს.
მიმდინარეობდა ახმეტის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციისა და მართვის გეგმის
მომზადება 55,492 ჰა ფართობზე. ტყის მართვის გეგმა დამტკიცდება 2021 წელს.
მიმდინარეობდა დედოფლისწყარო-სიღნაღის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციისა და
მართვის გეგმის მომზადება 19,326 ჰა ფართობზე. საველე სამუშაოები განხორციელდა
დაახლოებით 15,000 ჰა ფართობზე.
დასრულდა

ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაცია 76,393 ჰა ფართობზე. ტყის

მართვის გეგმა დამტკიცდება 2021 წელს.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ინფორმაციის განახლება სსიპ
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის
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ტერიტორიის დაახლოებით 20.6%-ზე (370,900 ჰა-ზე), რომელიც წინა წელთან შედარებით,
დამატებით მოიცავს ლაგოდეხისა (21,116 ჰა) და ჩოხატაურის (52,509 ჰა) სატყეო უბნებს.
საანგარიშო პერიოდში, დამტკიცდა ჩოხატაურის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა
(52,509 ჰა). დასრულდა: ლაგოდეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის ღონისძიებები
21,086 ჰა-ზე; ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები - 76,393 ჰა-ზე.
განხორციელდა ახმეტის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები 55,492 ჰა-ზე.
საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს
მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით
19.4%-ს მოიცავს.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 800,000 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში დაზუსტებული იქნა პროგრამის ბიუჯეტი მიზნობრივი
საგრანტო რესურსის და მოსალოდნელი ათვისების გათვალისწინებით და ბიუჯეტის
ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 1,157,600 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.1.6. ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / სსიპ ეროვნული სატყეო
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2020

წელს,

ეროვნული

შესრულებული:
განახლდება
სატყეო

ინფორმაცია

სააგენტოს

სსიპ

მართვას

2020 წელს, დამტკიცდა ჩოხატაურის სატყეო უბნის
ტყის

მართვის

გეგმა

52,509

ფართობზე;

დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის

დასრულდა

ტერიტორიის დაახლოებით 20.6 % - ზე (370 900 ჰა

ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 21,086 ჰა-ზე;

ფართობზე), რომელიც წინა წელთან შედარებით,
დამატებით მოიცავს ლაგოდეხისა (21116 ჰა) და
ჩოხატაურის (52,509) სატყეო უბნებისთვის

ლაგოდეხის

ჰა

სატყეო

უბნის

საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა
სსიპ

ეროვნული

სატყეო

სააგენტოს

მართვას

დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის
ტერიტორიის დაახლოებით 19.4%-ს მოიცავს
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 800,000.00 ლარი

შესრულებ

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

რეიტინგი

ის შეფასება

სტატუსი

ფაქტობრივი: 1,157,600.00 ლარი

არ შესრულდა

X

X
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აქტივობა 3.1.7: ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავქვათაცვენა

და

სხვა)

მონიტორინგი,

საქართველოს

ტერიტორიის

გეოლოგიური

საფრთხეების ზონირების GIS რუკის შედგენა. ბუნებრივი კატასტროფების რისკების
შერბილებისა და პრევენციისთვის საჭირო ძირითადი მონაცემების შეგროვება.
განხორციელებული ღონისძიებები
გამოიცა საინფორმაციო ბიულეტენი „საქართველოში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური
პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის“.
მხარების

მუნიციპალიტეტებიდან

და

ცალკეული

მოქალაქეებისგან

შემოსული

წერილების საფუძველზე, შედგენილია 429 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური
დასკვნა, სადაც შეფასებულია 629 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 1040 მოსახლის
(კომლი)

საცხოვრებელი

სახლის,

საკარმიდამო

მიწის ნაკვეთის

და

მიმდებარე

ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, საშიშროების რისკის განსაზღვრით და
შესაბამისი რეკომენდაციებით, გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით.
სტიქიური
პროცესების

გეოლოგიური
შეფასების

(მეწყერი,
მიზნით

ღვარცოფი,

საქართველოს

კლდეზვავ-ქვათაცვენა
ყველა

მხარეში

და

სხვა)

განხორციელდა

ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი, შეფასებულია 1,145 დასახლებული პუნქტი.
განხორციელდა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და სხვადასხვა
უწყებებიდან შემოსული წერილების საფუძველზე მომზადდა 19 დასკვნა, სადაც
შეფასებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტების, საინჟინრო ნაგებობების, დაძაბული
უბნების გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური მდგომარეობა.
ხელშეკრულების საფუძველზე (ფასიანი მომსახურება) ჩატარდა მიწის ნაკვეთების
საკონსულტაციო გეოლოგიური კვლევები და მომზადდა 101 ვიზუალური საინჟინროგეოლოგიური დასკვნა.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ცხელი ხაზით“
და 112-ით შემოსული იყო 59 ინფორმაცია, მოწოდებული ინფორმაციით სააგენტოს
გეოლოგები ფორს-მაჟორულ ვითარებაში ახდენენ სიტუაციის შეფასებას და ადგილზე
სახავენ გადაუდებელ პალიატიურ ღონისძიებებს, ხოლო შემდეგ სათანადო დასკვნებს
უგზავნიან შესაბამის უწყებებს.
განხორციელდა გზშ ანგარიშების, საინჟინრო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის
და გარემოსდაცვით სფეროში კანონმდებლობის ხაზით მიღებული დოკუმენტების
გეოლოგიური ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნების, საექსპერტო
დასკვნების, კომენტარების და სხვა სახით შედგენილი იქნა 219 დოკუმენტი.
პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება
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საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) ფარგლებში მდ. სუფსის, მდ. კინტრიშის და მდ.
ნატანების აუზებისთვის მომზადდა გეოლოგიური საფრთხეების GIS მონაცემთა ბაზა,
კატალოგი/კადასტრი.
მდ. ენგურის აუზში განხორციელებული საველე გეოლოგიური კვლევების შედეგად
იდენტიფიცირებულია სხვადასხვა ტიპის 1,188 გეოლოგიური პროცესი (მეწყერი - 664,
ღვარცოფი - 171, კლდეზვავ-ქვათაცვენა - 238, მდინარის ნაპირის გარეცხვა (ეროზია) – 110,
ფართობული ეროზია - 3; დახრამვა - 2).
მდ. ხობისწყლის აუზში განხორციელებული საველე გეოლოგიური კვლევების შედეგად
იდენტიფიცირებულია სხვადასხვა ტიპის 597 გეოლოგიური პროცესი (მეწყერი - 338,
ღვარცოფი - 11, კლდეზვავ-ქვათაცვენა - 2, მდინარის ნაპირის გარეცხვა (ეროზია) – 241,
ფართობული ეროზია - 5).
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო დასახლებული პუნქტების
გეოლოგიური მონიტორინგის არეალების 5%-ით ზრდა წინა წელთან შედარებით.
საანგარიშო პერიოდში, 2019 წელთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა დასახლებული
პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15,500 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 15,505 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.7.

ყოველწლიური

გეოლოგიური

მონიტორინგის განხორციელება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
მეურნეობის

გარემოს

დაცვისა და სოფლის

სამინისტრო

/

სსიპ

გარემოს

ეროვნული სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით 5%-ით

2020 წელს, წინა წელთან შედარებით 5%-ით

გაიზრდება

გაიზარდა

დასახლებული

პუნქტების

გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები

დასახლებული

პუნქტების

გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 15,500.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ფაქტობრივი: 15,505.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი

X
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აქტივობა 3.1.8: გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: გეოლოგიური აგეგმვა, საქართველოს გეოლოგიური GIS რუკების
შექმნა, რისკების შეფასების შესაძლებლობების გაზრდა.
განხორციელებული ღონისძიებები
გამოიცა კახეთის მხარის (ფურცლები: K-38-XXII; K-38-XXIII; K-38-XXVIII; K-38-XXIX)
გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი ანგარიშით.
თუშეთის

და

ხევსურეთის

მხარეებში

განხორციელდა

საფონდო

(ისტორიული)

გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები და მიღებულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, დაგეგმილი იყო: ა) რუსთავის და ლაგოდეხის გეოლოგიური რუკის
ფურცლების აგეგმვის დასრულება; ბ) ახმეტის (თუშეთის) გეოლოგიური ფურცლის
აგეგმვის დაწყება.
საანგარიშო პერიოდში, დასრულდა 4 გეოლოგიური რუკის ფურცლის აგეგმვა (მ.შ.
რუსთავის და ლაგოდეხის): გამოიცა კახეთის მხარის (ფურცლები: K-38-XXII; K-38-XXIII;
K-38-XXVIII; K-38-XXIX) გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი ანგარიშით; დაიწყო 3
გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა თუშეთის (ახმეტის) და ხევსურეთის მხარეებში:
განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, საველე
გეოლოგიური კვლევები და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს
მონაცემების დამუშავება.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 0 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 5,884 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.8.

გეოლოგიური

აგეგმვითი

სამუშაოების ჩატარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო / სსიპ გარემოს ეროვნული
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2020 წელს:

შესრულებული:
ა) დასრულდება რუსთავის და

2020 წელს:

ა) დასრულდა 4 გეოლოგიური

ლაგოდეხის გეოლოგიური რუკის ფურცლების

ფურცლის აგეგმვა, მ.შ. რუსთავის და ლაგოდეხის

აგეგმვა;

გეოლოგიური რუკის ფურცლების აგეგმვა;

ბ)

დაიწყება

ახმეტის

გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა

(თუშეთის)

ბ) დაწყებულია 3 გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა
თუშეთის (ახმეტის) და ხევსურეთის მხარეებში
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 0 ლარი

ფაქტობრივი: 5,884.00 ლარი
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შესრულე

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

ბის

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

შეფასება

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



X

აქტივობა 3.1.9: მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის განხორციელება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. ანგარიშების
მომზადება წყლის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

მომზადდა

„საქართველოს

მიწისქვეშა

მტკნარი

სასმელი

წყლების

მონიტორინგის პროგრამა - 2020“. ასევე, მომზადდა ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშები „Groundwater Survey 2019”, „Groundwater Survey 2020”, „EUWI+“ პროექტის ფარგლებში
განხორციელებული

საველე

სამუშაოებისა

და

ლაბორატორიული

ანალიზების

საფუძველზე; ასევე, შეიქმნა მონაცემთა ბაზა ამავე პროექტის ფარგლებში 2018-2020
წლებში დასინჯული წყალპუნქტებისა და ქიმიური ინდიკატორებისთვის.
მიმდინარეობდა მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ავტომატური
სადგურებიდან მონაცემების მიღება-კონტროლი.
ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის ქსელის წყალპუნქტებიდან ლაბორატორიული
ანალიზებისთვის აღებულ იქნა 220 სინჯი (102 ქიმიური, 45 - მიკრობიოლოგიური, 15 მძიმე მეტალების, 48 - პესტიციდების და 10 - ნავთობპროდუქტების ანალიზისთვის).
მიმდინარეობდა და გრძელდება ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის 2013-2020 წლების
პერიოდში მიღებული ფაქტობრივი მასალებისა და შესაბამისი მონაცემების დამუშავება
საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რესურსების შესახებ შემაჯამებელი
ანგარიშის მოსამზადებლად.
მიმდინარეობდა და გრძელდება საფონდო-ისტორიული მასალების სისტემატიზირება
(ჰიდროგეოლოგიური რუკები, ანგარიშები, წყალპუნქტების კატალოგები და ა.შ.).
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო წინა წელთან შედარებით, მიწისქვეშა
წყლების

მონიტორინგული

სადამკვირვებლო

წყალპუნქტების

რაოდენობის

2

ერთეულით გაზრდა. საანგარიშო პერიოდში, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული
სადამკვირვებლო

წყალპუნქტების

რაოდენობა

2

ერთეულით

არ

გაზრდილა.

მიმდინარეობდა მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ავტომატური
106

სადგურებიდან

მონაცემების

მიღება-კონტროლი,

მომზადდა

ჰიდროგეოლოგიური

ანგარიშები და სხვა.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,800 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 44,664 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.9.

მიწისქვეშა

წყლების

მონიტორინგის განხორციელება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო / სსიპ გარემოს
ეროვნული სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, წინა წელთან შედარებით 2 ერთეულით

მიმდინარეობდა მიწისქვეშა

გაიზრდება მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული

წყლების

სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა

სადგურებიდან მონაცემების მიღება-კონტროლი,

მტკნარი სასმელი

მონიტორინგის

ავტომატური

მომზადდა ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშები
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 5,800.00 ლარი

შესრულე
ბის

ფაქტობრივი: 44,664.19 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

შეფასება

X
განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

სტატუსი



არ შესრულდა

X

აქტივობა 3.1.10: გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი
ინფორმაციის გავრცელება
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წელს, მიმდინარეობდა საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურების
მონიტორინგი და აგრეთვე, ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის მიზნით აღებული
სინჯების ლაბორატორიული ანალიზები.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
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2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

დაგეგმილი

იყო

ზედაპირული

წყლების

(მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობის 171 წერტილიდან
176 წერტილამდე ზრდა; დასახლებული პუნქტების რაოდენობის 53-დან 55-მდე ზრდა,
სადაც ჩატარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი.
საანგარიშო

პერიოდში, 176 წერტილზე განხორციელდა ზედაპირული წყლების

(მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგი, ხოლო 55 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა
ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 0 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.
ამოცანა 3.1: წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის ტერიტორიებზე წყლის , ტყისა და სხვა
რესურსების მართვის გაუმჯობესება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.1.10.

გარემოს

დაბინძურების

მონიტორინგი
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული
სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა

2020 წელს, ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა

და

და

ტბების)

მონიტორინგის

წერტილების

ტბების)

რაოდენობა გაიზრდება 171 წერტილიდან 176

რაოდენობა

წერტილამდე;

წერტილამდე;

53-დან

55-მდე

პუნქტების

გაიზრდება

რაოდენობა,

დასახლებული

სადაც

ჩატარდება

ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი.

მონიტორინგის

გაიზარდა

დასახლებული

171

პუნქტების

წერტილების

წერტილიდან

რაოდენობა,

176

სადაც

ჩატარდა ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი,
გაიზარდა 53-დან 55-მდე

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 0 ლარი

შესრულებ

რეიტინგი

ის
შეფასება
სტატუსი

ფაქტობრივი: 0 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელებ

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

ის

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X
პროცესი

X

108

ამოცანა 3.2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების
განვითარების ხელშეწყობა
3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს, ერთი აქტივობა განხორციელდა - მყარი
ნარჩენების მართვა. ამოცანაში შემავალი აქტივობა განხორციელდა საქართველოს
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ.
3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი
10,000,000 ლარით განისაზღვრა.
ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობის შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 დასრულდა 1 ახალი რეგიონული (სამეგრელო - ზემო სვანეთი) ნარჩენების
განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობასთან დაკავშირებული
საპროექტო სამუშაოები
3.2 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი
10,000,000

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ,

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 15,100,000 ლარი.



აქტივობა 3.2.1: მყარი ნარჩენების მართვა

პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო / საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
აქტივობის მიზანი: ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის
მშენებლობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა და მოვლა პატრონობა
განხორციელებული ღონისძიებები
სამეგრელო

-

ზემო

სვანეთის

რეგიონული

ნარჩენების

განთავსების

ობიექტის

(ნაგავსაყრელის) მშენებლობასთან დაკავშირებით, 2020 წელს დაიწყო და შემუშავდა
საპროექტო/სატენდერო დოკუმენტაცია. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყება
იგეგმება 2021 წლის ბოლოსთვის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტის
დამტკიცებისა და შესაბამისი განმახორციელებელი კომპანიის შერჩევის მიზნით
სატენდერო პროცედურების დასრულების შემდგომ.
ამასთან,

საანგარიშო

პერიოდში

დადგენილი

პროცედურების

შესაბამისად

ხორციელდებოდა/ხორციელდება დახურული ნაგავსაყრელების შემდგომი მოვლაპატრონობისთვის განსაზღვრული აუცილებელი ქმედებები.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
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2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო ერთი ახალი რეგიონული
ნაგავსაყრელის

მშენებლობასთან

დაკავშირებული

საპროექტო

დოკუმენტაციის

მომზადების დაწყება. საანგარიშო პერიოდში, დაიწყო და დასრულდა სამეგრელო - ზემო
სვანეთის

რეგიონული

ნარჩენების

განთავსების

ობიექტის

(ნაგავსაყრელი)

მშენებლობასთან დაკავშირებული საპროექტო დოკუმენტაციის პაკეტის შემუშავების
პროცესები.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 10,000,000 ლარით, ხოლო საანგარიშო
პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 15,100,000 ლარი.
ამოცანა 3.2: ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი სისტემების განვითარების
ხელშეწყობა
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.2.1. მყარი ნარჩენების მართვა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

რეგიონული

ინფრასტრუქტურის

განვითარებისა

სამინისტრო/საქართველოს

და
მყარი

ნარჩენების მართვის კომპანია
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს დაიწყება 1 ახალი რეგიონული

2020 წელს დაიწყო და დასრულდა 1 ახალი რეგიონული

ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან

(სამეგრელო - ზემო სვანეთი) ნარჩენების განთავსების

დაკავშირებული საპროექტო სამუშაოები

ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობასთან
დაკავშირებული საპროექტო სამუშაოები
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 10,000,000.00 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 15,100,000.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ
დაწყებულა

პროცესი
მიმდინარეობს

პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
შეწყვეტილია

პროცესი
დასრულებულია

X

სტატუსი

X

ამოცანა 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო
ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების
შეფასება

3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით, 2020 წელს ჯამში 2 აქტივობა განხორციელდა, მათ
შორის, ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების ქსელის
გაფართოება და აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები. ამოცანის ორივე
აქტივობა განხორციელდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს და მის სტრუქტურაში შემავალი სააგენტოების მიერ.
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3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
9,129,100 ლარით განისაზღვრა.
ამოცანის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული აქტივობების შედეგად, 2020 წლის
განმავლობაში:
 დამონტაჟდა და გაიმართა ერთი მეტეოროლოგიური რადარი;
 დაზღვეულ იქნა 18,178 სასოფლო-სამეურნეო ჰა
3.3 ამოცანის შესრულების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების საპროგნოზო ბიუჯეტი
9,129,100

ლარით

განისაზღვრა.

2020

წელს,

სახელმწიფოს

მიერ

ამოცანის

განხორციელებისთვის გახარჯულია 10,689,899 ლარი.



აქტივობა 3.3.1: ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების
ქსელის გაფართოება

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო / სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
აქტივობის მიზანი: სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელის
გაფართოვება,

სტაციონალური

მომხმარებლებისთვის

ქსელიდან

საქართველოს

მონაცემების

ტერიტორიაზე

შეგროვება

მოსალოდნელი

და

სტიქიური

ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020

წელს,

ჰიდრომეტეოროლოგიური

მომსახურების

სისტემა

გაუმჯობესდა,

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია მეტეოროლოგიური რადარის მონტაჟი და გამართვა.
ინერგება მოსალოდნელი სტიქიების/კატასტროფების პრევენციის მიზნით ადრეული
გაფრთხილების სისტემა.
157 ერთეულ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე რეგულარულად,
დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვება და მონაცემთა ბაზებში შეტანა, ხარისხის
კონტროლის განხორციელება, სადგურებსა და საგუშაგოებზე ინსპექტირება და ტექნიკურ
პროფილაქტიკური სამუშაოები;
იმერეთის რეგიონში დამონტაჟდა და გაიმართა მეტეოროლოგიური რადარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
საანგარიშო პერიოდში დამონტაჟდა და გაიმართა ერთი ერთეული მეტეოროლოგიური
რადარი, რომელიც რადარული ინფორმაციით გააშუქებს თითქმის მთელი დასავლეთ
საქართველოს ტერიტორიას.
2020 წელს, პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,129,134 ლარის ოდენობით. საანგარიშო
პერიოდში, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 2,689,900 ლარი.
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ამოცანა 3.3: კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის
შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 3.3.1 ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
წარმოება და დაკვირვების ქსელის გაფართოება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო/სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები

დაგეგმილი:

შესრულებული:
2020

წელს,

დამონტაჟდა

და

გაიმართა

ერთი

მეტეოროლოგიური რადარი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 1,129,134.01 ლარი

შესრულე

რეიტინგი

ბის
შეფასება

ფაქტობრივი: 2,689,900.06 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X

სტატუსი



X

აქტივობა 3.3.2: აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო/ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
აქტივობის მიზანი: აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; სასოფლოსამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა; სასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებული
პირების

კონკურენტუნარიანობის

ამაღლება;

სასოფლო-სამეურნეო

საქმიანობით

დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება.
განხორციელებული ღონისძიებები
2020 წლის პროგრამაში შევიდა შემდეგი ცვლილებები:


პროგრამა გახდა 3 წლიანი;



მრავალწლიანი

სასოფლო-სამეურნეო

კულტურების

დაზღვევის

შემთხვევაში

დამზღვევებს აქვთ საშუალება შეიძინონ მრავალწლიანი სადაზღვევო პოლისი.
აპრილი-მაისის თვეში გაფორმდა ხელშეკრულებები 8 სადაზღვევო კომპანიასთან.
პროგრამის

მიმდინარეობა

გაშუქდა

სხვადასხვა

ტელევიზიის

საშუალებით.

განხორციელდა სადაზღვევო პოლისების დოკუმენტური მონიტორინგი და გადაირიცხა
სახელმწიფო სუბსიდია. დაიწყო კონსულტაციები სადაზღვევო კომპანიებთან და
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საერთაშორისო

კონსულტანტებთან

აგროდაზღვევის

პროგრამაში

შესაძლო

ცვლილებებთან და ახალი სადაზღვევო პროდუქტების შემუშავებასთან დაკავშირებით.
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებია:
 გაცემული პოლისების რაოდენობა - 17,881;
 დაზღვეული მოსავლის ღირებულება - 161,957,565 ლარი;
 დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 18,178 ჰა;
 სააგენტოს სადაზღვევო პრემიის წილი (სააგენტოს თანადაფინანსება) - 8,421,407
ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2020 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილია დაახლოებით 16,500 სასოფლოსამეურნეო ჰა-ის დაზღვევა. საანგარიშო პერიოდში, დაზღვეულ იქნა 18,178 ჰა სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
2020

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში

განხორციელებული

ღონისძიებებისთვის,

საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 8,000,000 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 7,999,999 ლარი.
ამოცანა 3.3: კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური გავლენის
შერბილების ღონისძიებების განხორციელება. რისკების შეფასება
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

3.3.2

აგროდაზღვევის

უზრუნველყოფის

ღონისძიებები
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

გარემოს

მეურნეობის

დაცვისა

სამინისტრო

და

სოფლის

/

ა(ა)იპ

სოფლის

იქნა

18,178

სასოფლო-

განვითარების სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2020 წელს, დაზღვეული იქნება დაახლოებით

2020

16,500 სასოფლო-სამეურნეო ჰა

სამეურნეო ჰა

წელს,

დაზღვეულ

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 8,000,000.00 ლარი

შესრულე
ბის

რეიტინგი

შეფასება
სტატუსი

ფაქტობრივი: 7,999,998.58 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელების

პროცესი ჯერ არ

პროცესი

პროცესი

პროცესი

პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულია

X

X
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